Veiledning i forbindelse med gjennomføring av arrangement for barn og ungdom i
etterkant av terroraksjonene
Terroraksjonene som har rammet Norge og AUF sin ungdomsleir så hardt, skaper
utfordringer og behov for veiledning hos arrangører av barne- og ungdomsarrangement
den kommende tiden.
Kirkerådet deltok på en samling i regi av LNU tirsdag 26.07.11 hvor den aktuelle
situasjonen og veiledning i krisehåndtering var tema. Kirkerådet utarbeidet disse
momentene til innspill og hjelp til planlegging og gjennomføring av slike arrangement,
og LNU har tilpasset disse til å være relevante for alle medlemsorganisasjonene:
• Avlyse eller gjennomføre?
Politiet ser i nåværende situasjon ikke grunn til å avlyse arrangement. Arrangører
anbefales å gjennomføre de planlagte arrangementene, fokusere på arbeidet med
beredskap og risikoanalyse. Å normalisere hverdagen er godt etter en krisesituasjon.
Deltakere som er spesielt berørt, eller ikke ønsker å delta kan få tilbud om tilpassede
eller alternative opplegg.
• Ha tilstrekkelig antall voksne ledere og kompetanse tilgjengelig
Deltakernes behov for trygghet og for å kunne reagere på situasjonen må ivaretas.
Foreldre kan utfordres til å delta for å styrke den voksne tilstedeværelsen på
arrangementet. Beredskap for å kunne kontakte aktuelle fagpersoner ved behov bør
vurderes.
• Informasjonsbehov
Deltakere, foreldre og foresatte vil ha behov for god informasjon som skaper
trygghet for at sikkerheten og omsorgen er godt ivaretatt på deres arrangement.
Dette kan gjøres i form av skriftlig informasjon og i form av informasjonsmøte både i
forkant og ved starten av arrangementet. Beredskap og ansvarsforhold for
håndtering av mulige kriser (brann, sykdom, ulykker mv) bør gjennomgås og gjøres
kjent.
Arrangør må be om å bli informert dersom det er deltakere som er spesielt berørt av
terroren i Oslo og på Utøya, eller av andre grunner trenger spesiell oppfølging.
• Beredskapsplan
Det bør inngå som ordinær del av forberedelsen av et arrangement å utarbeide en
sikkerhetsvurdering og beredskapsplan som er tilpasset det konkrete
arrangementet. En mal for beredskapsplan kan lastes ned på www.lnu.no/krise.
Planen skal
- være gjennomgått med alle ledere i egen samling i forkant av arrangementet
- være gjennomgått og tilgjengelig for ansvarlige og pårørende hjemme
- være lett tilgjengelig/oppslått under hele arrangementet
- evalueres etter hvert arrangementet

• Konsekvenser for innholdet på arrangementet
Leir og andre arrangement gir gode rammer for samtale og bearbeiding av en slik
vond hendelse. Samtidig er det godt å få noen pauser fra det vonde og erfare at mye
fortsatt er som vanlig. Det er naturlig å vurdere programmet i lys av situasjonen som
er oppstått og gjøre eventuelle justeringer.
• Rom for bearbeiding og reaksjoner
Legg til rette for at barna og ungdommene kan sette ord og handling på det de er
opptatt av i felleskap og enkeltvis. Dette må fremstå som tilbud og ikke press. Å gi
anledning for samtale enkeltvis eller i grupper, skape rom for stillhet og lystenning, å
skrive ned reaksjoner kan være gode måter å bearbeide og reagere på det vi har
opplevd. Musikk og tilpassede samlinger kan gi samhold og formidle håp og trygghet.
En viss grensesetting og styring er tjenlig for å ivareta den enkelte. Natten er ikke en
hensiktsmessig tid for arbeid med sorg og krise. En god avslutning på dagen vil
oppleves godt.
• Fokuser på tiden som kommer
Det er viktig å gi anledning til å reagere på det som har vært. Vi kan ikke forandre
fortiden. Derfor er det godt å fokusere på framtiden. Fellesskap og samhold er viktig i
en vanskelig tid.
Linker og vedlegg:
- www.lnu.no/krise
- Råd om krisehåndtering og kontaktinformasjon på LNU sine hjemmesider:
http://www.lnu.no/aktuelt/nyheter/kva-kan-vi-som-organisasjonar-gjere/.
- Kirken.no/ Krise- og katastrofeberedskap:
http://www.kirken.no/index.cfm?event=doLink&famId=6890
LNU kan kontaktes ved behov for ytterligere informasjon og rådgivning,
www.lnu.no/kontakt.

