Inför Skolavslutningen 2018
Sommaren är i antågande och snart slutar många
ungdomar skolan. Skolavslutningen blir ofta en
fantastisk upplevelse och för vissa ett minne för
livet. En del firar skolavslutningen med nära och
kära, andra på olika arrangemang. Tyvärr finns
det även risker i samband med skolavslutning.
Vi vill uppmärksamma dig som förälder på dessa
risker och informera dig om var du kan vända dig
vid behov av stöd och hjälp.
Många ungdomar brukar välja att fira skolavslutningen utomhus på olika platser i Malmö, framförallt längs stränderna och i stadens parker.
Vissa privata arrangörer kommer att anordna
skolavslutningsfester/nattklubbar för ungdomar
som fyller 16 år i år och uppåt. För mer information kring ungdomsarrangemang somanordnas i
anslutning till skolavslutningen kontakta Socialarbetare för ungdomar.
Alkohol och narkotika kan finnas bland ungdomar under firandet av skolavslutningen. Tidigare
år har flera ungdomar blivit kraftigt berusade och
vissa har behövt hjälp med att ta sig hem. Ungdomar som dricker alkohol och använder narkotika
gör det av många olika anledningar. Ofta är käns-

lan av gemenskap och grupptryck faktorer som i
hög utsträckning påverkar. Att använda narkotika
är olagligt och medför alltid risker. Riskerna för
att bli utsatt för rån, våldsbrott, sexualbrott och
olyckor ökar betydligt då en ungdom druckit
alkohol och/eller använt narkotika.
Det är enkelt för ungdomar att komma över alkohol och narkotika, många har ett telefonnummer
till en langare som kan förse dem med alkohol
och i vissa fall narkotika. Om du ser någon langa alkohol eller narkotika till ungdomar – ring
polisen!
Föräldrars attityder och förhållningssätt – du är
viktigast!
Du som förälder är den viktigaste personen i din
ungdoms liv och det är du som förälder som har
störst möjlighet att påverka din ungdom. Som
förälder kan du inte lära din ungdom hur man
dricker alkohol genom att bjuda hemma, det
enda du då lär ut är att dricka alkohol. Undersökningar visar att de ungdomar som har föräldrar
med ett positivt förhållningssätt till bjudvanor av
alkohol dricker sig berusade oftare. En restriktiv
hållning till bjudvanor gör skillnad.

Råd till dig som förälder:
• Det är straffbart att köpa eller ge alkohol till ungdomar under 20 år.
• Prata med din ungdom kring alkohol och narkotika. Det är inte alla ungdomar som dricker alkohol
eller använder narkotika, vilken attityd har din ungdom?
• Prata med andra föräldrar – dela information och stötta varandra.
• Genom att följa din ungdom till den plats där festen ska äga rum, hålla kontakt under kvällen och
hämta vid firandets slut så ser du till att din ungdom kommer hem på ett tryggt och säkert sätt.
• När du får information om var en fest eller ett firande i offentlig miljö ska hållas, så tar vi på Socialarbetare för ungdomar och Polisen tacksamt emot tips! Tips från dig är till stor hjälp i vårt förebyggande
arbete, för att din ungdom ska få det så tryggt och säkert som möjligt.

För information, stöd och hjälp:
www.polisen.se
Polisen tar tacksamt emot tips om alkohollangning, narkotikaförsäljning och bruk samt var ungdomar
kommer samlas under skolavslutningen. Du kan ringa anonymt!
114 14 – Välj knappval 2 för tips
www.malmo.se/socialarbetareforungdomar
Socialarbetare för ungdomar (SFU) är socialsekreterare som arbetar uppsökande och förebyggande med
ungdomar 12-21 år i centrala Malmö. Hit kan föräldrar ringa med frågor kring alkohol och ungas situation, för att lämna tips på platser där ungdomar kommer samlas under skolavslutningen och vid oro för
er ungdom.
040 – 34 39 95, 070 – 600 35 36
www.malmo.se
Socialtjänsten i ditt stadsområde. 040 - 34 10 00
www.malmo.se/skolor
Elevhälsan på din ungdoms skola. 040 – 34 10 00
www.malmo.se/mariamalmo
Maria Malmö är en öppenvårdsmottagning för personer under 25 år, som har problem med alkohol eller
droger, och deras anhöriga. Vänd dig hit med frågor kring alkohol och droger.
040 - 33 71 70
www.malmo.se/faltgruppencentrum
Fältgruppen Malmö är en del av den kommunala fritidsverksamheten i Malmö stad och jobbar uppsökande med ungdomar 13-17 år.
040 – 34 25 39
www.lund.se
Fältgruppen i Lunds kommun arbetar för att erbjuda insatser för unga i behov, för ett ökat välmående.
Följ fältgruppen på Facebook: Fältgruppen Lund
046 – 35 52 12
www.tänkom.nu
Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Polisen, Systembolaget, IOGT-NTO samt länsstyrelser och kommuner i Sverige. Här hittar du fakta, tips och argument som stöd.
www.can.se
Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning. CAN har till uppgift att sprida information om
alkohol och narkotika.
www.tonarsparloren.se
Tonårsparlören – Frågor och svar om ungdomar och alkohol.

