Skoleprogrammet VIP er et femtimersprogram som gjennomføres av lærer
samt ekstern og intern helsearbeider/rådgiver/PPT i klassene. Målet er at alle
skal lære litt mer om psykisk helse og ikke minst; vite hvor man kan få hjelp hvis
man har det vanskelig.
VIP startet i 2000 ved at medlemmer av Brukerrådet ved Blakstad sykehus i
Asker fortalte at de hadde opplevd mye uvitenhet i forhold til psykiske lidelser i
perioden før de fikk behandling. Det ble foreslått å gi mer informasjon om
psykiske problemer og lidelser i skolen. I dag gjennomfører rundt 130
videregående skoler VIP-programmet årlig, og fokuset er flyttet fra psykiske
lidelser til generell psykisk helse.

Gjennomføring for den enkelte skole
Del 1: Opplæringskonferanse for skolens ansatte (ca. 6 t).
Del 2: Arbeid i Vg1-klassene ved kontaktlærer (3 skoletimer).
Del 3: Klassebesøk fra psykisk helsetjeneste + skolehelsetjeneste/PPT (2
skoletimer).

Evaluering av VIP
Forskning viser at VIP virker. Elevene lærer mer om psykisk helse og hvor de kan
søke hjelp. I tillegg har programmet påvist effekt på angst og relasjoner elevene
seg i mellom. På evalueringene rapporterer elevene at de opplever programmet
som nyttig, kunnskapsberikende og
aktuelt.

VIP-makkerskap
VIP tilbyr også tiltaket VIP-makkerskap. Dette er et tiltak med mål om en
tryggere og mer inkluderende skolestart. Elevene blir delt i makkerpar og
makkergrupper fra første skoledag, og disse har oppgaver i forhold til hverandre.
VIP-makkerskap har blitt tatt meget godt imot av skolene og brer om seg. Ph.dstipendiat Astrid Hoås Morin ved NTNU, skal høsten 2017 forske på frafall i
videregående skole med utgangspunkt i VIP-makkerskap.

Sagt av elever om VIP-programmet:
"Skolen bruker mye tid på vanlige fag, pugge til prøver osv. Tror det er viktig å
lære mer om mennesker, psykologi, hvordan vi har det, reagerer på ting osv. Det
vil vi garantert få bruk for senere i livet."
"Bra at vi får informasjon om dette fordi da skjønner vi at
vi ikke trenger å være gærninger selv om vi tenker og føler
enkelte ting."
"Det er positivt at de voksne bryr seg og prioriterer tid på
sånne ting."
" Jeg hadde
depresjon og angst for to år tilbake og fikk hjelp av BUP.
Derfor vet jeg at det nytter, kjempeflott at dere besøker
skoler."
"Jeg har hatt flere venner som har hatt det tøft. Nå er jeg
mer klar over hva jeg bør gjøre."

Vi vil gjerne høre fra deg!
Ta kontakt på: vip@vestreviken.no
Eller telefon: 995 72 518

skoleprogrammetvip.no
Facebook: facebook.com/skoleprogrammetVIP
Twitter: VIP_programmet

