Rapport fra den offisielle åpningen av skolesatsingen
”Psykisk helse i skolen” 3. mai 2005

Bilde: sekretariatsleder Unni L. Borg, elev Aina Nærland (spiller ”Monica”) og psykiater og styreleder i Stiftelsen
Psykiatrisk Opplysning Gerd Ragna Block-Thorsen knytter skolesatsingen Psykisk helse fra Sosial – og
helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet sammen.
Foto: Ingeborg Vea, Voksne for Barn

Skolesatsingen
Intensjonen med åpningen var å markere den statlige satsingen på psykisk helse i skolen.
Åpningen handlet primært om lansering av de fem elev- og lærerprogrammene knyttet til
satsingen.
Om valg av skole
Åpningen fant sted på Randaberg videregående skole. Dette er en allmenn- yrkesfaglig-skole
med ca 800 elever. Skolen har ved flere anledninger vist engasjement for elevene og har
arrangert mange temadager vedrørende de unges psykiske helse. Det har vært laget en hel
rekke filmer med tema omkring det å være ung med krav og forventninger som stilles i
hverdagen. Disse filmene er distribuert over hele landet. ”Hva er det med Monica?” har vært
den største suksessen hittil. Flere filmer er under produksjon.
Randaberg videregående var derfor et naturlig valg for oss. De er opptatt av temaet og har en
positiv dugnadsånd. Skolens egne lærere deltok musikalsk og var også viktige støttespillere
for oss under forberedelsene. Vi er svært takknemlige for innsatsen som ble gitt oss fra
ledelse, lærere og elever ved skolen og takker herved for veldig flotte elevinnspill, positiv
støtte fra ledelsen, uvurderlig innsats fra lærerne og deilig lunsj sammen med alle ansatte ved
skolen.
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Om programmet
Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen var dessverre forhindret fra å delta på
åpningen, da han måtte på oppdrag i forbindelse med utenlandsoppdrag. Stortingsrepresentant
og medlem av sosialkomiteen Bent Høie representerte de statlige myndigheter. Psykiater og
forfatter Finn Skårderud sto for det faglige innholdet og snakket til ungdommen som var en
svært lydhør forsamling på cirka 300 elever. Leder for Elevorganisasjonen Solveig Tesdal
representerte elevene. Elever ved Randaberg videregående hadde laget et flott innspill
omkring psykisk helse som de bidrog med. Artisten Crister Knudsen var vår musikalske gave
til elevene. Til sammen var det omkring 400 til stede på åpningen

Bilde: Forfatter og psykiater Finn Skårderud og leder i Elevorganisasjonen Solveig Tesdal
Foto: Ingeborg Vea, Voksne for Barn

Om inviterte gjester og presse
Alle skoler i regionen var invitert gjennom elevrådsrepresentant, rådgiver og representant fra
ledelsen.
Sosial- og helsedirektoratet var representert ved rådgiver Tonje Houg og
Utdanningsdirektoratet ved seniorrådgiver Peder Stokke.
Fylkesmannens representanter var rådgiver Marta Vignes Steine i utdanningsavdelingen og
rådgiver Sigrun Heskestad i helse- og sosialavdelingen, organisasjonene i satsingen ved
fagkoordinator Nina Grindheim og journalist Ingeborg Vea i Voksne for Barn, rådgiver Hege
Johnsen i Rådet for psykisk helse, ungdomssekretær Ole Marius Vollen i Mental Helse, Roy
Tollåli leder i Mental Helse Ungdom, prosjektleder i VIP Anne Gro Tvedt og
prosjektmedarbeider Espen Hansen i VIP, prosjektleder i forskning og strategi ved Asker og
Bærum sykehus HF Ole Johan Kvam, styreleder og psykiater Gerd Ragna Block Thorsen,
sekretariatsleder Elin Skogen og daglig leder Per A. Thorbjørnsen for Stiftelsen Psykiatrisk
Opplysning.
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Vi inviterte også representanter fra våre satsingsfylker, men registrerte ikke om noen kom til
åpningen.
Lokalpressen ble representert gjennom Stavanger Aftenblad, TV-Vest, NRK Rogaland, TV2,
det deltok også journalister fra ulike fagtidsskrift. Vi har ikke oversikten over hvem, men vil i
tiden framover orientere oss i utgavene som kommer.

Om pressedekning
Hovedmålet ved satsingen var å få så god pressedekning som mulig. Arbeidet med
pressedekning var et konstruktivt samarbeid mellom informasjonsavdelingen i Sosial-og
helsedirektoratet, Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning og sekretariatet for Psykisk helse i skolen.
Vi har registrert følgende dekning foreløpig.
Aviser
13.04.2005

Stavanger Aftenblad
Aftenposten

02.05.2005

Aftenposten
Adresseavisen
Aftenposten, nett
Stavanger Aftenblad
Fædrelandsvennen, nett
Dagbladet, nett
NRK- tekst tv
Randaberg Bygdeblad

Uke 18

Radio
02.05.2005
03.05.2005
04.05.2005

Kveldsåpent P1 kl.21.00
NRK 1-Dagsnytt
NRK P1 Mellom himmel og jord kl.12.00

TV
03.05.2005

NRK Rogaland
NRK
TV2
TV-Vest
TV Norge

kl. 18.50 Lokalsending
” Norge i dag” kl.21.10
kl. 18.30
kl. 18.00 og kl 23.30
kl. 21.30 ”Panorama”

Annet
02.05.2005

Pressemelding NTB
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Om kostnader
Randaberg videregående skole stilte skolens lokaler til fri disposisjon og inviterte til lunsj
etter åpningen. Randaberg videregående skole ved rektor skal ha stor takk for tilrettlegging og
gjennomføring. Kostnader til åpningen dekkes gjennom ”Psykisk helse i skolen”. Dette
gjelder primært reise for foredragsholdere, honorar, gaver m.m.

Om responsen
Tilbakemeldinger fra inviterte og de som var til stede på åpningen er udelt positive og det ble
uttrykt stor tilfredshet over at det nå satses på å informere både lærere og elever om temaet.
Leder for Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning Per A. Thorbjørnsen var neste dag på besøk ved
Randaberg videregående skole og overrakte blomster som takk for et flott avviklet
arrangement. Vi kan også legge til at etter åpningen vår har 30 flere personer meldt seg som
mottakere av vårt nyhetsbrev Psykisk helse i skolen.
NRK har dessuten kåret innslaget til ukens beste innslag i programmet ”Norge i dag.” Vi har
sakset litt fra begrunnelsen for premieringen av ukas ØKikkert ;
En reportasje om ungdoms psykiske helse er i utgangspunktet vanskelig å gjøre til godt
fjernsyn. Men reportasjen fra NRK Rogaland om den nasjonales kampanjestarten for psykisk
helse i skolen, ble en tankevekkende og god tv-historie. Utgangspunktet for saken var
kampanjestarten og statistikk som viser at hver 5 elev i den videregående skolen sliter med
psykiske problemer i hverdagen. Teamet, reporter …
Reportasjen fra Randaberg videregående skole viste oss at arbeidet er i gang. Der har de tatt
dette arbeidet på alvor. Solid reportasje med ferske tall fra dagens ”happening” på skolen
med band på scenen - og transparenter på storskjerm. Dette var flettet sammen med
billedmateriale hentet fra filmer som ungdom ved skolen har produsert om tema.
Intervjuobjektene stod også godt i ruta …
Leder i Mental Helse Ungdom ble intervjuet.
Åpningen har vært lagt merke til på flere nivå viser det seg.

Stavanger 10.mai 2005

Unni Borg
sekretariatsleder

Tove Bjelland
pedagogisk veileder
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