
Inspark i coronatider – Till dig som är tonårsförälder

På ett par gymnasieskolor i Borås förekommer, av tradition, så kallade ”nollningsfester” under 
insparken. Festerna anordnas av äldre gymnasieelever utanför skoltid, vanligtvis sista helgen i 
augusti/första helgerna i september. Under festerna förekommer poängjakter och lekar där för-
staårselever blir hetsade till att dricka alkohol. 2019-års nollning urartade och flertalet ungdomar 
blev medvetslösa och förda till sjukhus. I år finns även en oro för ökad smittspridning av covid- 19 
i samband med insparken. Vi vill uppmana dig som är förälder eller annan viktig vuxen att vara 
extra närvarande under insparksveckorna. Som vuxen finns det en hel del du kan göra för att 
din ungdom inte ska råka illa ut.

TIPS TILL DIG SOM ÄR FÖRÄLDRAR ELLER ANNAN VIKTIG VUXEN

PRATA OM DET
Fråga din ungdom hur planerna ser ut, om kompisarna kommer träffas, om det kommer drickas alkohol och festas 
trots att vi är mitt i en pandemi. Hur tänker din ungdom kring det? Var tydlig och berätta att du inte accepterar att 
din ungdom dricker alkohol och umgås i större folksamlingar. Men visa också att du finns där som stöd oavsett vad 
som händer. 

KÖP INTE UT ALKOHOL
Ungdomar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer. Ha även koll på ditt eget förråd av alkohol i hemmet. 

PRATA MED ÄLDRE SYSKON OCH KOMPISAR 
Det vanligaste sättet för ungdomar att få tag på alkohol är genom en äldre partner, kompis eller kompis syskon. Prata 
med dem över 20 år i din ungdoms närhet och hjälp till att säga nej.

HÅLL KOLL
Kom överens om en tid som din ungdom ska vara hemma. Bestäm även tider under kvällen då ni hörs på telefon, 
gärna via ett videosamtal. Hämta din ungdom när kvällens festligheter är över. 

PRATA MED ANDRA FÖRÄLDRAR
Om du kommit överens med andra föräldrar i skolan eller i idrottsföreningen om att det inte är okej med alkohol 
leder det med stor sannolikhet till att era ungdomar dricker mindre.

RÖR DIG UTE PÅ STAN
Att du, tillsammans med andra viktiga vuxna, vistas ute på kvällen minskar risken för att era ungdomar råkar illa 
ut. Det är viktigt för din ungdom att veta att det finns vuxna som bryr sig och finns till hands om något skulle 
inträffa. Kända ”hotspots” i Borås är Almenäs, Ryda sportfält, Rya åsar, Ramnaparken, Kypesjön, Annelundsparken, 
Kransmossen, Sjömarkens badplats, Skalle badplats i Fristad och Storsjön i Viskafors.

INSPIRATION, STÖD OCH HJÄLP

På iq.se/tonarsparloren kan du få fler tips på hur du kan prata med din ungdom om alkohol och andra droger.
Ta gärna kontakt med skolans elevhälsoteam eller fältgruppen i Borås Stad om du har frågor eller känner  
oro för din ungdom.

• ELEVHÄLSOTEAMET: ring Borås Stads växel, 033-35 70 00 och be att få bli kopplad till kuratorn på  
din ungdoms skola. 

• FÄLTGRUPPEN: ring 070-519 81 64 eller mejla faltgruppen@boras.se.  
Sociala medier: facebook.com/faltgruppeniboras eller @faltgruppenboras på Instagram. 

POLISEN
Eftersom ungdomar under 20 år inte har laglig rätt att köpa alkohol på Systembolaget har polisen rätt att beslagta 
eller hälla ut alkohol. Om polisen inte är på plats vid akut händelse, ring 112. Vid misstanke om brott eller om du 
har frågor, ring 114 14.
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