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Lägesbild 



Nationell problembild

• Narkotikadebuten sker i tidigare ålder

• Attityder till narkotika är mer liberala än tidigare

• Tillgängligheten på narkotika i riket har ökat

• Cannabis är den vanligaste illegala drogen bland unga

• Narkotikan är den grova organiserade brottslighetens främsta inkomstkälla
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Hur kan du som förälder göra 
skillnad – HEMMA ? 



Var extra närvarade vid större förändringar   och 
extra vaksam på skolk, försämrade betyg och betydligt äldre eller 
drogliberala kompisar

Skaffa kunskap om vanligt förekommande droger såsom 
cannabis, läkemedel (tramadol, benzo), e-cigaretter /vejp,
vattenpipa m.m.

Ha koll på din egen tobak, alkohol och eventuella läkemedel. 
Ha koll på ditt barns ekonomi - swish/bankkonto, kontanter och 
inköp. Intressera dig för ditt barns aktivitet på nätet. Ställ frågor 
och lyssna – försök att inte döma på förhand, utan visa genuint 
intresse!

Så här gör du skillnad – HEMMA !
Vad tillåter du?



Så här gör du skillnad – hemma

Tala med ditt barn varje dag
var nyfiken, ställ frågor och lyssna.

Sätt tydliga gränser hemma
Ta med äldre syskon, kompisar och pojk- och 
flickvänner i samtalet. 
Låt alla veta vad som gäller hemma hos er! 

Skjutsa, hämta, håll kontakt, stanna uppe 
på kvällen och vänta på att ditt barn kommer 
hem. Gör en macka eller en kopp te och prata 
om hur kvällen har varit.

Samtala!

Ha koll!

Sätt 

gränser!

Närvara!

Tala med ditt barn varje dag
var nyfiken, ställ frågor och lyssna.

Sätt tydliga gränser hemma
Ta med äldre syskon, kompisar och pojk- och 
flickvänner i samtalet. 
Låt alla veta vad som gäller hemma hos er! 

Bjud inte på alkohol och tobak.
Ha koll på din egen alkohol och tobak. 
Köp inte ut!

Skjutsa, hämta, håll kontakt, stanna uppe 
på kvällen och vänta på att ditt barn kommer 
hem. Gör en macka eller en kopp te och prata 
om hur kvällen har varit.

Samtala!

Ha koll!

Sätt 

gränser!

Närvara!



Hur kan du som förälder göra 
skillnad – på FRITIDEN ?



Så här kan du som förälder göra skillnad på FRITIDEN !

Lär känna ditt barns kompisar och 
deras föräldrar

Samverka med andra föräldrar och 
enas om gemensamma regler kring tobak, alkohol 
och narkotika (bilda en föräldragrupp, en chattgrupp 

och håll kontakt - samverka)

En meningsfull och aktiv fritid är viktigt för 
ditt barns hälsa och är ett naturligt skydd mot 
tobak, alkohol och narkotika! Introducera din 
tonåring för det lokala förenings- och kulturlivet

”De flesta unga avstår alkohol och andra droger för
att inte göra sina föräldrar besvikna”



Så här kan du göra skillnad på fritiden!

Ta en kvällspromenad då och då och besök 
gärna de platser där du vet att ungdomar 
samlas

Engagera dig och gå med i din lokala 
nattvandrargrupp/trygghetsvandrargrupp eller 
grannsamverkansförening. Vuxna ute när det är 
mörkt ökar den sociala kontrollen, tryggheten och 
förebygger missbruk och riskbeteenden bland barn 
och unga.

Polisanmäl alltid (114 14) misstänkt brottslig aktivitet.



Hur kan du som förälder göra 
skillnad – i SKOLAN ? 



Så här kan du som förälder 
göra skillnad – i SKOLAN !

Hjälp ditt barn 
med att komma upp på morgonen, hålla tider, med 
skolarbetet, läxor och prov. Ordinarie skolgång är 
ett naturligt skydd mot droger och andra 
riskbeteenden

Delta aktivt 
vid föräldramöten

Samverka
- med andra föräldrar i klassen och med skol- och fritidspersonal
- enas om gemensamma regler kring tobak, alkohol och narkotika till minderåriga. Det

hjälper er slå hål   på vanliga motargument som "alla andra får"...



Samarbeta med skolan 
ha en löpande och öppen dialog

EngagerEngagera a digdig  
i si skokolalansns  föförälräldradrarådråd

Samarbeta med skolan 
ha en löpande och öppen dialog

Så här gör du som förälder 
skillnad i skolan !

BildaBilda föräldragrupp
FBFB--grugrupp/pp/chchattatt--grugrupp pp ococh hh hålåll kontl kontakakt, st, samvamverkerka a krkrining eg era bra barnarn..  

KoKom m ihihågåg! 

 Du hjälper även ditt barn genom att häjlpa andras !



Tänk på att…



Du är den viktigaste personen i ditt barns liv!

Var vaksam vid större förändringar 

• vid övergången från årskurs 6 till 7 och från årsk 9 till gymnasiet

• skolk eller plötsligt försämrade betyg?

• radikal förändring i stil och utseende?

• börjat med sprayer, ögondroppar eller mun skölj?

• har du hittat tändare, rizla- eller OBC-papper, zip-påsar eller lustgaspatroner?

• nya, äldre eller drogliberala vänner eller vänner med negativ attityd mot blåljuspersonal och myndigheter ?
• plötslig avhopp från idrottsverksamheten, tappat fritidsintresset ?

• förändrade dagsrutiner, beteende, humörsvängningar och personlighetsförändringar ?

Lita på din magkänsla! 
Kom ihåg att det är du som förälder känner ditt barn bäst.

OBS! Tänk på att tonåren är en speciell tid för alla barn och unga och ovan är bara exempel på omständigheter du bör uppmärksamma, som kan indikera på att allt inte står 

rätt till. Det  kan samtidigt  vara ett ”vanligt tonårsbeteende” och behöver inte omedelbart betyda att ditt barn börjat med droger! Kom ihåg! Du känner ditt barn bäst!  



Misstänker du att ditt barn börjat med 
tobak, alkohol eller narkotika?

1. Försvåra och sök hjälp
Om du misstänker att ditt barn börjat med tobak, alkohol eller andra preparat –
ställ frågor, försvåra och sök hjälp – visa att du bryr dig! Det är få unga som
på egen hand klarar av att sluta med tobak, alkohol och droger. Oftast är det 
en vuxen, inte sällan en förälder, som ingriper och stoppar ett missbruk !

2. Sök hjälp tidigt
Erfarenheter från föräldrar som haft bekymmer med sin tonåring visar att det är 
viktigt att söka hjälp tidigt och lita på sin magkänsla!

3. Aldrig för sent
Det är lättare att få någon att sluta använda droger tidigt. 
Det är aldrig för sent att ta hjälp!

Du är inte ensam!



Mer fakta

• Ungdomar som inte dricker alkohol har bättre självskattad hälsa, färre
psykosomatiska problem, högre betyg och är nöjdare med sina sociala relationer.

• Ungdomar som dricker alkohol uppger i högre utsträckning att de begick brott
och skolkade, är oftare rökare och användare av narkotika.

• Unga idag har en mindre restriktiv syn på narkotika !

• Våga agera ! Kom ihåg att det trots allt är få unga som på egen hand klarar av att sluta med tobak, alkohol
eller narkotika ! Tidig upptäckt och tidigt ingripande (från vuxen) är viktigt för att stoppa ett destruktivt 
beteende bland barn och unga. Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn. Tillsammans gör vi 
skillnad!

Mer fakta

Källor: Centralförbundet  för alkohol och narkotikaforskning (CAN) och IQ Initiativet



Mer fakta

• 2003 var det 7 av 10 och 2019 var endast 4 av 10 unga som ansåg att
narkotika användandet kan ge problem längre fram i livet

• 9 av 10 tycker det är bra att föräldrar hjälper dem med att avstå alkohol

• 8 av 10 vill att föräldrar sitter uppe och väntar på att de kommer hem på
kvällen

Kom ihåg att - Du som förälder är den viktigaste personen i ditt barns liv och att
din inställning till droger påverkar ditt barns inställning!

Källor : IQ Initiativet, Systembolaget

Mer fakta

• 2003 var det 7 av 10 och 2019 var endast 4 av 10 unga som ansåg att
narkotika användandet kan ge problem längre fram i livet

• 9 av 10 tycker det är bra att föräldrar hjälper dem med att avstå alkohol

• 8 av 10 vill att föräldrar sitter uppe och väntar på att de kommer hem på
kvällen

Kom ihåg att - Du som förälder är den viktigaste personen i ditt barns liv och att
din inställning till droger påverkar ditt barns inställning!

Källor : IQ Initiativet, Systembolaget



Här kan du få stöd och rådgivning
Fältgruppen Fältgruppen AleAle::  
AArbetar rbetar uppsuppsökökanandde e ocochh  
rerelationsblationsbyggande yggande gentemot gentemot ungdungdomaromar..  
KontKontakakt:t:  FacFacebooebookgkgrruppen uppen FältgruppFältgruppenen  
Ale Ale ellereller Falt Faltgrgruppeuppenale nale på Ipå Insnstagramtagram..

InIndidivvidid-- och och famifamiljljeomeomsorgensorgen  
(Soc(Socialtjänsten)ialtjänsten)::
TTelefonnummer:elefonnummer:  03030303--70 70 30 30 00 (nå00 (nås s viviaa  
KontKontakaktcentertcenter))

UngdomUngdomshusetshuset::
StStöd ocöd och h råråd d för för ungdungdomaromar  mellan 12mellan 12--2525  
årår  ococh h anhöanhörigariga  sosom m harhar  frågorfrågor  ellereller  
behöbehöver ver stöttstöttning ning i vi varardagedagen.n.  
TTelefelefonnummeronnummer: : 07250725--38 38 44 44 1111

FamiFamiljljehusetehuset::
StStöd föd förör  familfamiljer jer med med barbarn n upp upp tiltill l 21 21 årår..  
TTelefonnummer:elefonnummer:  03030303--70 70 37 37 5353

Ale Ale ungdomungdomsmottasmottagningning:g:  TTelefelefonnummeronnummer: : 010010--473 473 
38 38 7070

SociSocialjaljouren ouren i i GöteGöteborg:borg:  TTelefonnummer:elefonnummer:  031031--365 365 87 87 
00. 00. (g(gälleräller  utanför utanför sosociacialtjltjänsänstenstens  orordinardinarieie
arbetstiderarbetstider).).

Lokalt BRÅ Trygg-I-Ale
D. Sabovic, Trygghets och missbrukssamordnare.
E-post: dzemal.sabovic@ale.se / Tfn: 0303-70 32 20
Jessica Ask, Kommunpolis i Ale kommun
E-post: jessica.ask@polisen.se / Tfn: 010-565 44 56



Mer info och nyttiga länkar

www.ale.se/foralder

www.ale.se/minskarisken

www.ale.se/foralder

www.tonarsparloren.se

www.can.se

www.drugsmart.com

www.fmngoteborg.com

www.dopingjouren.se
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