Hvað virkar í tóbaks-, áfengisog vímuforvörnum í skólum
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eru ákjósanlegur vettvangur til heilsueftingar- og forvarnarstarfs. Þar koma börn

og ungmenni saman, mynda félagsleg tengsl og læra af fagmenntuðu

starfsfólki. Heilsu-

eftingar- og forvarnarstarf skal ávallt byggt á gagnreyndum aðferðum, sem búið er að sýna
fram á með vísindalegum rannsóknum að bera árangur. Forsenda árangursríkra forvarna er

sýnileg stefna skóla, uppbyggilegt

umhverft og fagmenntað

starfsfólk.
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Arangursríkar

forvarnir •••

... Ieggja áherslu á fjölbreyttar, sveigjanlegar og gagnvirkar
../
aðferðir sem auka færni barna og ungmenna og mæta þörfum þeirra

... byggja á
../
fræðilegum grunni

... byggja á fagmennsku og þjálfun
þeirra sem sinna kennslunni

... eru aldursmiðaðar
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... byggja upp seiglu barna og ungmenna
og tengsl þeirra við skólasamfélagið

... Ieggja áherslu á félags- og tilfinningafærni

Um gagnvirkar
aðferðir

Varast ber

að valda skaða með hræðsluáróðri

eða einhliða fræðslu sem hefur lítil sem engin
áhrif á fjöldann og hugsanlega neikvæð áhrif á
hegðun ákveðinna aðila. ÞÓ að hræðsluáróður sé

Megináhersla þessara aðferða er lögð á umræður

stundum eftirminnilegur

þarsem börn og ungmenni eru virkir þátttakendur.

áhugasöm um slíka fræðslu sýna rannsóknir að

Dæmi: Opnar umræður um ákvarðanatöku og

hún hefur ekki tilætluð

þjálfun í samskiptahæfni sem styrkir félagslega

haft

hæfni barna og ungmenna, sjálfsmynd þeirra og

ýtt undir áhættuhegðun

getu til að forðast áhættuhegðun, t.d. að afþakka

þessu tilliti þarf að hafa í huga að valda ekki skaða

tóbak og vímuefni þegar þau eru í boði.

þó ásetningurinn sé góður.

neikvæð

og börn og ungmenni
áhrif. Slík fræðsla getur

áhrif á hegðun

og hugsanlega

hjá ákveðnum aðilum.
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Foreldrar
Foreldrar eru ein mikilvægasta fyrirmynd barna sinna. Mikilvægt er að foreldrar tali
við börn sín og ungmenni um tóbak, áfengi og önnur vímuefni og taki skýra afstöðu
gegn því að þau prófi eða noti slík efni. Foreldrar geta stuðst við eftirfarandi ráð til
að sporna gegn því að börn og ungmenni noti tóbak, áfengi eða önnur vímuefni:
Byggja upp traust og náið samband.

Kaupa hvorki áfengi né tóbak fyrir börn undir lögaldri.

Setja mörk og halda fast við þau.

Leyfa ekki eftirlitslaus

Fylgjast með hvað þau eru að gera

Tala opinskátt

og hvar þau eru.

notkun tóbaks, áfengis og annarra vímuefna.

partí.

og heiðarlega um áhættuna af
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