


Mål for Skoleprogrammet VIP 

Hovedmål: 
  
Å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på sin psykiske helse ved å øke skolens og elevers kunnskap 
om temaet, samt å gi informasjon om hvilken hjelp man kan få. 
  

Delmål: 
Elevene skal lære mer om psykisk helse generelt og få økt bevissthet rundt egne følelser. De skal også få 
økt forståelse for det alminnelige i det å ha psykiske plager og lidelser samt lære å gjenkjenne signaler 
på psykiske plager hos seg selv og andre. 
 
Elevene skal få informasjon om hvor de kan henvende seg ved psykiske plager og lidelser - både lokalt 
og nasjonalt. 
 
VIP-programmet skal være en møteplass for skolen og lokal psykisk helsetjeneste slik at et godt 
samarbeid kan etableres. 
 
Skolens ansatte skal få økt kompetanse om temaet psykisk helse. Lærere, rådgivere og helsearbeidere 
skal også få veiledning i hvordan de kan gjennomføre VIP-programmet. 
  

 



Gjennomføringen av programmet på den enkelte skole  

 

• Opplæringskonferanse for skole- og helsepersonell (6 timer)  

• Arbeid i klassene med kontaktlærer (3 timer) 

• Klassebesøk med to helsepersonell en fra psykisk 
helsetjeneste og en fra skolehelsetjenesten, PPT eller 
miljøtjenesten (2 timer)  

     (Kontaktlærerne skal også være tilstede under klassebesøket) 

 

• Evaluering (VIP tilbyr ferdige skjemaer til bruk for elever, 
lærere og helsepersonell) 

 

 

 



Forskning viser at VIP virker! 

 
• Forskningsprosjekt om effekter av  forebyggende 

skoleprogram innenfor psykisk helse (VIP) 

• 1430 elever i 109 klasser ved 8 videregående skoler i 
Akershus og Vestfold 

• Innsamling av data før oppstart, etter 6 mnd, 12 mnd og 24 
mnd 

Dr. Bror Just Andersen, nå spesialrådgiver i Vestre Viken HF 



Effektmåling på følgende områder: 

• elevenes 
kunnskapsgrunnlag 

 

• evne til gjenkjennelse av 
signaler 

 

• holdning og atferd ved 
hjelpsøking 

 

• psykiske helse 

 

 



VIP-makkerskap  
- et tiltak for bedre læringsmiljø 

 
• Tydelig klasseledelse 

• Elevene deles inn i makkerskap fra første skoledag (par)  

• Makkergrupper 

• 3x3 uker 

• Den gode kollega 

 

 

 

Makker partner ('mɑkəɾ) 
Substantiv maskulin 

Medspiller, medarbeider, alliert,  
hjelper, kompanjong  
være makkere i kortspill, dele oppgavene  
med sin makker 

 



Vil du vite mer om makkerskap? 

• Gå inn på vipweb.no 

• Ta med deg en rapport  

 (evalueringsresultater 

 fra 18 skoler) 



Nytt materiell 



              

VIP-materiell: 
 
• Ressurshefte for lærere 

og  helsepersonell  
 
• Elevheftet «Livet og 

sånn» 
 

• Hjemmeside: 
www.vipweb.no 

     (Filmer, artikler, boktips) 

 

http://www.vipweb.no/


• Utviklet av arbeidsgruppe med fagpersoner.   
• Innspill fra en rådgivningsgruppe av elever. 
• Ønsket et positivt fokus - hovedvekt generell psykisk 

helse. 
• Du er viktig 
• Bilder av Tine Poppe 

 

Arbeidsgruppa bestående av, fra 

venstre: Kari Mjelde og Kari Fasting 

fra TOPS Bergen, 

erfaringskonsulent Nina Emilie Ørbek 

fra Vestre Viken LMS, lærer ved 

Lillestrøm vgs Hege Faust og Annett 

Eidem Røsok fra Rask Psykisk 

Helsehjelp i Molde. Ikke tilstede: 

Solveig Holen og Leoul Mekonen fra 

RBUP samt koordinator for 

Helstasjon for ungdom i Molde, Tone 

Furuli.  



Elevheftet «Livet og sånn» 

• Psykisk helse – Livet og sånn  

• Livet går opp og ned  

• Livet på skolen  

• Hvordan kan jeg ta vare på min 
psykiske helse?  

• Psykiske problemer og lidelser   

• Det blir bedre  

• Hvor kan jeg få hjelp og 
informasjon?  

 

• #denfølelsen? 

• Tenkepauser 

 



Ressurshefte for lærere 
 

Kjære lærer 
Ungdom og psykisk helse 
Noen viktige faktorer som påvirker unges 
psykiske helse 
    Stress og press 
    Minoritetsstress 
    Mobbing og krenkelser 

Lærerrollen - å være den trygge voksne 
    Snakk trygt 
    Å oppdage problemer tidlig 
    Hva skal du se etter? 
    Hvordan forholde seg til elever som sliter 

Slik gjennomfører du VIP-programmet i din 
klasse 
    Oppgaver og opplegg 



Ressurshefte for helsearbeidere 
 

 

Om Skoleprogrammet VIP 
Kjære helsearbeider 
Til deg som skal gjennomføre 
klassebesøk 
 
Klassebesøket – hva og hvordan 
  Hvordan forberede klassebesøket 
  Anbefalte metoder 
   
Typiske spørsmål fra helsearbeidere 

 

Oppgaver 



Å lytte 

 

Hentet fra siste side i Ressursheftet (for lærere) 



Følg oss på Facebook 
 

Facebook.com/skoleprogrammetVIP 



Ta gjerne kontakt 

 

 
 


