Visste du at du kan støtte MOT når du tanker drivstoff?
Hver gang du tanker på en YX eller Uno-X stasjon med YX
Visa MOT kortet, gir du 35 øre pr liter til MOT sitt arbeid.
Uno-X Gruppen er stolt
samarbeidspartner med

[SAMSPILL]
Søk om YX Visa MOT kort på yxvisa.no

Det er viktig for SpareBank 1 SMN å skape samspill
Vi trenger aktive lokalsamfunn med kreative mennesker for å skape
utvikling. Derfor ser vi stor verdi i alt som bidrar til å styrke og
skape vekst i regionen vår. Evne og vilje til å gjøre noe stort, eller
det lille ekstra, kan ha vesentlig betydning for en hel landsdel. Det
er MOT et godt eksempel på. Derfor støtter vi organisasjonen.

MOT handler mye om å utfordre seg selv og ta egne valg.
Uno-X Gruppen er stolte av å være en av de største bidragsyterne
til MOT. Betal drivstoffet hos YX og Uno-X med det nye YX Visa
MOT-kortet, og bidra til at enda flere ungdommer kan vise MOT.
Drivstoffrabatten går uavkortet til MOT. Les mer på www.yxvisa.no

Uno-X Gruppen

smn.no

Foto: MOT/Ludvig Killingberg
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-Det skremmer meg å
stå på scenen
Hverdagen til Maria Mena (25) består av mye skummelt. Men Norges
popyndling har funnet sin egen måte å takle frykten.

Hva er glede for deg?
-Det er å våkne opp tidlig og ha
tid for meg selv på en dag jeg
vet jeg skal masse. Følelsen av å
drikke kaffe før byen våkner har en
spesiell ro ved seg.
Er du flink til å glede andre?
-Det vet jeg ikke. Jeg er flink til å
få folk til å le. Men om jeg gleder
dem, det tør jeg ikke si.
Er du morsom?

låt eller har gjort en strålende
konsert. Eller når jeg rett og slett
bare har gjort en god runde med
intervjuer. Da føler jeg at jeg er
mest glad.
Hva ler du av?
-Jeg ler av veldig amerikansk
humor, og av vennene mine.
De synes jeg til tider er veldig
morsomme.

Føler du at det er mer
kjærlighet i gatene etter
tragedien i Oslo og på Utøya?

-For meg er det en veldig vakker
sang som Ole Paus har skrevet
og som handler om det fine
lille landet mitt. I en så tragisk
situasjon føltes det godt å høre på
en stolt liten sang om landet sitt.
Hva gjør du når du har fri?
-Jeg har dager hvor jeg sover
hele dagen og bare dasser. Eller
så har jeg effektive dager der jeg
står opp tidlig. Jeg liker å være
sammen venner, lage god mat og
gå turer.

Hva er det morsomste med å
-Ja! På gode dager har jeg veldig
-Ja, definitivt. Det er et felles sårt
være artist?
morsomme dager. Da vil du møte
meg. Problemet er bare at jeg veit punkt for alle. Jeg merker at folk
har et behov for å snakke om det.
-Jeg har muligheten til å uttrykke
ikke hvordan jeg skal skru det av
Og med engang man snakker om
meg. Det er et rom for akkurat
og på. Skulle ønske jeg hadde en
det, da føler jeg at man er én. Det
det. Jeg får ordentlig vært meg
slik knapp.
er en opplevelse alle deler.
i jobben min, på godt og vondt.
Det er sårbart, men føles veldig
Hva skal til for å glede deg?
godt.
Du sang Mitt lille land. Hva
betyr sangen for deg?
-Jeg er gladest når jeg yter i
jobben. Hvis jeg skriver en god
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HAR DU
TIL
Å LESE MER ENN
OVERSKRIFTER?

Stolt HoVEDSamarbEiDSpartnEr aV
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-JEG BLIR ALLTID IMPONERT
Kronprins Haakon kan bli engstelig av å snakke foran små
forsamlinger. Derfor blir han så utrolig stolt av elever som vil
dele erfaringer foran medelevene sine.

Vi sitter på kronprinsens
kontor i andre etasje
på Slottet. Sola titter
inn gjennom de store
vinduene. Utenfor sitter
kong Carl Johan stolt på
hesten sin og skuer utover
Oslo.
For seks år siden ble
personer under førti år,
som har utvist særdeles
lederskap, håndplukket
fra hele verden til gruppa
Young Global Leaders.
250 mennesker var plukket
ut. 125 møtte opp. De
store spørsmålene ble
diskutert. Klima, miljø,
fattigdomsbekjempelse og
utdanning. Men etter noen
dager endret fokuset seg.
-Vi snakket mer om hva vi
har felles og hva som er
grunnen til at vi ønsker å
gjøre noe godt for andre.
Sammen med filosofen
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Pekka Himanen og
amerikaneren John Bryant
fant vi ut at vi hadde lyst
til å lage noe ut av kilden
vi mente vi hadde funnet
i verdighet, sier kronprins
Haakon.
Organisasjonen Global
Dignity ble opprettet i
USA i 2006. Ungdommen
er målgruppen og
organisasjonen ønsker å få
til tre ting:

klar forståelse av. Hadde vi
valgt et ord som alle mente
de visste betydningen av,
hadde det ikke vært rom
for spennende samtaler i
klassen om hva ordet betyr.
Det er et stort ord, men
det er ikke meningen at det
skal være en tung sak. Det
skal være et mulighetsrom,
sier kronprins Haakon.

-Vi ønsker å ha en global
samtale om verdighet
og verdier, fremme
verdighetsbasert ledelse
og bruke skoleopplegg
hvor ungdommen selv
deltar med sine historier,
sier kronprinsen.
Og legger til:

Selv gikk kronprinsen på
Kristelig Gymnasium i Oslo
i sin ungdomstid. Han
mener nesten alle har et
minne fra skolen da det
kom noen utenfra som
gjorde et sterkt inntrykk.
Og det er nettopp denne
dimensjonen kronprinsen
sammen med Himanen og
Bryant har hatt lyst til å få
til.

- Verdighet er et litt
komplisert begrep som de
fleste ikke har en veldig

-Vi har forsøkt å lage et
skolebesøk vi selv kunne
ønske vi hadde opplevd

da vi gikk på skolen, sier
kronprinsen.
Så langt kan det se ut som
om kronprinsen har lykkes.
For ungdommen er full av
lovord om Global Dignity.
-Det var en helt ny
opplevelse for meg.
Folk som kanskje ikke
kjenner meg, vil tenke litt
annerledes om meg nå
etter at jeg var på scenen
og fortalte min historie om
hvem jeg egentlig er, sier
Kasem Abbas Youssef,
som er elev på Bjørnholt
skole i Oslo.

-Fordelen med verdighet er at det
er et litt vanskelig ord

-Det var spesielt. Jeg
kunne endelig være åpen
å fortelle at det var slik
jeg hadde det. Jeg håper
dette vil føre til enda bedre
miljø, sier Amran fra Skien
videregående skole.
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GRATIS
HEISKORT
DESTINASJONER
Hemsedal, Tryvann, Hafjell,
Kongsberg, Varingskollen,
Svarstad, Oslo Skisenter, Grong,
Vassfjellet, Ålsheia,
Voss Fjellandsby
For info om tidspunkter,
heiskort og destinasjoner:

www.snowshow.no
Bli med

på Norges største vinterevent!

Gratis heiskort, DJs, musikk, lyd og lys, drikke og snacks.
Kule aktiviteter og konkurranser for alle.
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Twitter-kongen
Komiker Odd-Magnus Williamson (31) fra
Torsdag kveld fra Nydalen lager tweets av alt som er til overs.

Når startet du å twitre?
-Ehh. Jeg tror det er rundt
halvannet år siden, men
det er kanskje to når jeg
tenker meg om. Kanskje
tre og. Men ikke fire år
siden. Det er jeg helt sikker
på.
Hvorfor twitrer du?
-Det er en sang som
handler om en mann
som fanger en skjære
eller kråke og så lager
han gjenstander av hele
kråka eller skjæra. Av
nebbet lager han en båt
og av foten lager han noe
kjedelig. En krakk eller
no. Men slik er jeg og når
det kommer til tekst. Jeg
liker å skrive bøker, film og
sketsjer. Og alt det som blir
til overs lager jeg tweets
av. Jeg prøver å bruke hele
kråka eller skjæra eller hva
det nå var for en fugl det
var.
Hva er det morsomste
med Twitter?
-Meg og to-tre andre.
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Og det kjipeste?
-Det er ikke noe kjipt, det
er det som er så bra. Man
følger de man liker og
synes er gøyale og slipper
alt rælet fra Facebook
hvor folk stort sett bare er
opptatt av å iscenesette
livene sine som perfekte.
Hvorfor bør folk twitre?
- Jeg tror ikke alle
nødvendigvis bør det.
Noen blir sykelig opphengt
i å få respons og retweets.
Og de har ikke godt av det.
Men nei, jeg vet ikke jeg.
Hvem er ditt forbilde i
Twitter-verden?
@KongenDin
@arneson
@hassehope
@thomasseltzer
@zordan4ture
Hvor mange ”Followers”
bør man ha for å være
fornøyd?
-2000. Hvis du får 2000 er
du god. @zordan4ture sa
at alle kjendiser må trekke

fra 15000 followers. Så i
praksis har jeg bare 2597.
Men det betyr at jeg er
god.
Hvor mye tid bruker du
på Twitter i løpet av en
uke?
-Jeg er aldri på Twitter.
Det siste året har jeg hatt
ghost-writere som skriver
for meg. Jeg har en som
tar seg av samfunn/politikk,
og en som tar seg av
dagsaktuelle vittigheter.
Så har jeg tre på generelle
grove ting. Jeg går egentlig
bare rundt med hendene
på ryggen i bunkersen
min og lirer av meg en
formulering her og der.
Bør man være forsiktig
med hva man twitrer om?
-Det tror jeg er veldig
subjektivt. Personlig
mener jeg at man nesten
kan skrive om alt. Men
det er veldig tydelig når
folk tøffer seg. Det er det
store minefeltet i en så fri
kontekst.

Har du vært uheldig med
noe du har skrevet på
twitter?
-Nei, men i fjor var det en
av ghost-writerne som
la ut bilde av puppene til
Sigrid Bonde Tusvik. Det
ble det mye mediestyr på,
og han ble sagt opp med
umiddelbar virkning.
Hvem synes du er
Norges beste twitrer og
hvorfor?
-I all ydmykhet vil jeg nok
med en gang si meg selv
og to-tre andre. Det er
en film som heter Lords
of Dogtown som handler
om hvordan kids i Venice
begynte å skate rundt i
svømmebasseng da alle
andre skatet på flatmark.
Slik følte vi oss en liten
stund. Nå er jo alle blitt så
drøye der ute. Men vi var
først.
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Ungdomsfenomenet
Twitter har så langt vært et voksenfenomen. Nå tror
sosiale medier-ekspert Jørgen Helland at ungdommen
er den nye Twitter-brukeren.

Hva er Twitter?
-Twitter er en
mikrobloggingstjeneste
der deltakerne skriver
meldinger på inntil
140 tegn. Alle som
abonnerer på deltakernes
twitterstrømmer vil så
motta meldingene. Det
er vanlig at man kan
abonnere på hvem som
helst sin twitterstrøm
og dermed blir det til at
twitringa fungerer som
kringkasting til eget
nettverk.
Hvem er det som
twitrer?
-I utgangspunktet er det
alle slags typer mennesker
som twitrer. Men dette er
langt fra det letteste sosiale
medie å gi seg i kast med,
så det er ofte folk som har

litt mer kunnskap om bruk
av sosiale medier eller
teknologi, som kommer
først i gang. Eller de som
bare MÅ dele sine tanker
med omverdenen. De
finner fort fram til Twitter.
Hvorfor twitrer de?
-Mange mener at all aktiv
bruk av sosiale medier,
altså at du faktisk skriver
noe eller responderer på
noe, handler om identitet.
Gjennom mine meldinger
og ´ likes´ forteller jeg til
omverdenen hvem jeg er,
selv om det naturligvis er
det jeg velger å fortelle om
meg selv. Du har kanskje
merket at veldig mange er
veldig glade på Facebook?
Det kommer av at folk
flest ønsker å framstå som
hyggelige og vellykkede.

Twitter skiller seg kanskje
litt fra Facebook da det
der er mer vanlig å ta opp
diskusjoner og ytre seg om
ting man ikke liker.
Maks 140 tegn per
melding. Hvorfor det?
-Det er jeg faktisk ikke helt
sikker på, men jeg tror at det
kommer av at lengden på
en tekstmelding er 160.
På Twitter må du også ha
litt plass til navnet på den
man skriver til og dermed er
det “bare” 140 tegn igjen å
boltre seg på.
Hva er det beste med
Twitter?
-Tempo. Via Twitter får
du raskere svar på det du
lurer på, kan raskere få ditt
budskap spredd og du vil
raskere få tilbakemeldinger

enn via andre kanaler.
Og det mest negative?
-Tempo, igjen. Uriktig
informasjon kan spres
veldig raskt og langt før
man kan korrigere. Det er
dessuten et problem at
det raskt blir et ganske røft
diskusjonsklima på Twitter.
Hva skal man twitre om?
-Tja... alt man vil egentlig.
Men det bør jo være
interessant for de som
velger å følge deg, ellers
kutter de deg ut ganske
fort.
Hva er poenget med en
tjeneste der det eneste
du ser er hva andre
holder på med?
-Som sagt, det er det folk
velger å fortelle om seg

som kommer ut i sosiale
medier. Og mange folk er
jo ganske interessante.
Hvorfor er dette
så populært blant
mediafolk?
-Det er en veldig uforkortet
kommunikasjonskanal og
mange kjente mennesker
bruker det til å knytte
fans og venner direkte
til seg. Journalister kan
dermed raskt få snusen
i kontroversielle utsagn
eller finne mennesker som
befinner seg i nærheten av
interessante situasjoner.
Og så er det jo helt åpent,
så journalister trenger ikke
gå gjennom andre for å få
informasjon.
For oss andre som jobber
med medier på et eller

annet sett så dreier det
seg nok om å holde seg
oppdatert, om å vite noe
ikke alle vet. I tillegg til
at vi lettere kan skape
oppmerksomhet om
sakene vi mener er viktige.
Er dette et
voksenfenomen
mer enn et
ungdomsfenomen?
-I Norge er det helt klart
et voksenfenomen, selv
om jeg tror ungdommen,
spesielt de som ønsker å ta
del i samfunnsdiskusjonen,
er på vei inn.
Tror du i så fall ungdom
vil henge seg på etter
hvert?
-Ja, fordi at de vil ha nytte
av det i hverdagen. Men
Twitter egner seg foreløpig

bedre til å spre tanker enn
å holde seg oppdatert på
venner. Så det kommer
ikke til å erstatte Facebook
på noen måte.
Kan hvem som helst
twitre?
-Ja, absolutt. Men det er
ikke et sted for folk som
ikke har noe å si. Stillhet
funker dårlig med mindre
du bare vil følge med på
hva alle andre sier.

de har twitret at de er på
nattklubb når de skulle
vært på jobb og liknende.
Jens Stoltenberg avslørte
seg selv som en som
bruker andre til å twitre for
seg ved å twitre når han
samtidig snakket direkte på
radio. Jeg tror du kan finne
mange slike eksempler.

Har det skjedd
noen store tabber
med folk som har
vært litt uheldig
med twitringen
sin?
-Massevis! Det
er eksempler
på folk som har
fått sparken fordi

Sosiale medier-ekspert, Jørgen Helland
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En av MOTs ambassadører er på
vei til flyplassen.
Ei jente smiler, ser på han og sier:
- ”Du må være bra snill, du!”
- ”Å, hvordan det?”
- ”Jo, alle som går med MOTgenseren er snille!”

Sjekk www.mot.no - MOT shop for flere nyheter!
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Foto: Erik Birkeland

GULLGUTTEN
Ole Gunnar Solskjær (38) har ført Molde til et
historisk seriemesterskap. Nå drømmer han om
treneransvar på Old Trafford.
Året er 1999. I løpet av
90 minutter skal vinneren
av Premier League kåres.
Manchester United møter
Tottenham hjemme på Old
Trafford. Bare seier er godt
nok for å klatre helt øverst
på tabellen. Halvspilt står
det 1-1. United er nødt til å
score og gjør utskiftninger
framover på banen.
Manchester United-trener
Alex Ferguson bytter ut
Teddy Sheringham med
Andy Cole.

Et kvarter før slutt kommer
Solskjær inn. To minutter
ut i tilleggstiden scorer
han vinnermålet han vil bli
husket for resten av livet.

-Fortsett å spille som
dere gjør, så vil målene
komme. Hvis vi trenger
mål med femten minutter
igjen- setter jeg bare inn
Ole Gunnar, sa Ferguson til
spillerne i garderoben.

Vi sitter sammen i
presserommet på Aker
Stadion. Rundt oss er det
fullt av tomme stoler. På
veggen henger bilder av
Molde-profiler. Ole Gunnar
er selvfølgelig representert.
På sine to sesonger
i Molde spilte han 42
kamper og scoret 31 mål,
deretter ble han hentet av
Manchester United.

-Jeg følte jeg kunne løpe
på skyer, sier Ole Gunnar.
-Cole scoret etter to-tre
minutter og vi vant 2-1.
Jeg kom aldri inn på
banen, men likevel var jeg
mest fornøyd av alle.
Ti dager senere spiller
Manchester United
Champions League-finale
på Nou Camp. På motsatt
banehalvdel står det tyske
storlaget Bayern München.
28

-Mamma og pappa har
betydd mye for meg. Men
det er Ferguson jeg har
lært mest av og han har
betydd mest for å forme
meg som leder av en
fotballklubb, sier Solskjær
som var spiller og trener
under Ferguson i fjorten år.

Før årets sesong flyttet
han tilbake til Kristiansund
med familien og ble
hovedtrener for Molde.
38-åringen er Norges best
betalte fotballtrener og
har igjen hatt suksess fra
første spark. Etter bare en
sesong har han ført Molde
til sitt første seriegull i

historien. Mye av æren gis
Ferguson.
-Han er den beste.
Ferguson er en mester på
mennesker og behandler
hver enkelt forskjellig. Han
blir godt kjent med dem og
du føler at han vet alt om
deg, sier Solskjær.
Han legger ikke skjul på
at han gjør mye av det
samme som sin tidligere
sjef.
-Jeg prøver å bli så godt
kjent som mulig med
spillerne mine. Og jeg tror
de ser at jeg har interesse
av hva de gjør og hvem de
er som mennesker. Du er
nødt til å vise at du er lojal
og til å stole på.
Solskjær vokste oppe
i trygge omgivelser i
Kristiansund på 70-tallet.
Lærkula var viktigst av alt,
men Clausenengen-tida
bød likevel på utfordringer.
-Det krevde mye mot av
meg å si nei til klassefester,
selv om ti av kompisene
mine skulle dit. Jeg ble
kanskje litt utafor, men jeg
tror de fleste respekterte
det. Pappa prøvde å få

meg med på klassefest,
men jeg orket ikke. Jeg var
ikke interessert og likte ikke
å være dårlig dagen etter,
sier Solskjær.
Han minnes et av sine
største forbilder der han
sitter henslengt i sofaen på
presserommet.
-Don’t just be a sheep, sa
Roy Keane. Han pleide å
lage sauelyder til meg på
feltet, “Bæ, bæ, bæ”. “Du
må ikke følge flokken, du
må gå dine egne veier”, sa
han.
-Keane er den ultimate
spilleren, den jeg har sett
mest opp til. Han har gått
sine egne veier, alltid trodd
på seg selv og stått for
avgjørelsene han har tatt,
sier Solskjær.
Fotballstjernene i Premier
League tjener millioner
av pund, henger med
modeller, kjører de feteste
bilene. Slik var aldri
Solskjær.
-Det hadde vært unaturlig
for meg å bli sånn. Jeg
har aldri vært interessert i
slike ting. I United-miljøet
ville gode spillere skille seg
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ut på fotballbanen- ikke
utafor, sier 38-åringen. Og
legger til:
-Selvfølgelig har du
unntak som David
Beckham og Cristiano
Ronaldo. De ser godt
ut, får modellkontrakter
og er fantastisk gode
fotballspillere. Jeg kan ikke
peke på ting som gjorde
dem til dårlige spillere.
-De som jager vakre biler
og diamanter er ofte de
nest beste spillerne som
har et stort behov for å vise
seg fram. Paul Scholes,
Roy Keane, Edvin van der
Sar og Ryan Giggs er de
mest jordnære og normale
menneskene du kan møte.
De har også fine hus og
fine biler- men de har ikke
noe behov for å vise det
fram til alle.
Ferguson likte dårlig typer
med ekstra gelé i håret.
-Ferguson slo ned på
dette. Vi visste som
spillere at hvis det kom
en unggutt med øreringer
og styla hårsveis, så fikk
du én sjanse. Var du ikke
suverent best og viste tegn
på at du ble mer og mer
normal, var du sjanseløs.
Det var aldri store øreringer
i garderoben.
Ole Gunnar smiler.

Ferguson
var opptatt
av at man
skulle være
jordnær og
normal. Det er
verdier Ole Gunnar
har tatt med seg.
-Slike verdier var også
viktig i oppveksten min.
Jeg har alltid hatt respekt
for mamma og pappa,
lærere og trenere. De har
som regel mer erfaring enn
hva du har selv, sier han.
Kona Silje er også fra
Kristiansund, de traff
hverandre gjennom
fotballen, ble kjærester
den sommeren han kom
tilbake fra militæret.
Siden har de holdt
sammen. Noah er
11, Karna er 8,
Elijah 3.
-”Gjør deres
beste”, sier
vi alltid
til

ungene våre.
Vi krever ikke at de
er fantastiske, men at de
byr på seg selv og gjør sitt
beste. Slik var det ofte for
meg i barndommen. Så
lenge jeg gjorde det jeg
kunne, så holdt det, sier
storscoreren.
-Men selvfølgelig må vi
guide dem. Vi må hjelpe
dem til å forstå at det ikke
går av seg selv, samtidig
som vi ikke syr puter under
armene på dem.
Foreldre med fantastiske
fotballgener. Kommer vi til
å få oppleve mer Solskjærmagi i framtida?
-Både Noah og Karna
spiller fotball. De er nok
miljøskadd, sier Solskjær
og ler.
Han kjenner seg igjen i
eldstesønnen.
-Det er mye Football
Manager og tabellskriving.
Han er genuint interessert
i fotball. Og venstrefoten
hans, den er mye bedre
enn hva min noen gang har
vært.

Solskjær trives
hjemme i Norge. Selv
om fotballen og barna
tar mest tid i hverdagen,
har han også mulighet
til å gjøre andre ting. Ole
Gunnar elsker filmer.
-Jeg tok gjesterommet
hjemme og gjorde det om
til en kino. Silje var ikke
helt fornøyd i begynnelsen,
men nå ser hun at det var
verdt det.
Det verste han vet om er
dårlige action-filmer.
-Når gutta ser på Steven
Segal i bussen, snur jeg
meg vekk. Slike filmer
orker jeg ikke.
Sammen med kona kjøpte
Ole Gunnar en villa i
Kristiansund. Nå har han
endelig tid til å gjøre det
han koser seg mest med.
Fisking har vært en del av
barndommen og han har
nettopp kjøpt seg naust og
båtplass.

gøy,
sier Ole
Gunnar.
En dag tar han
kanskje styringen
i Manchester
United også.
Drømmen om å lede
Fergusons lag er i
hvert fall tilstede.
-Jeg drømmer om å være
trener for Manchester
United. Det er veldig
urealistisk at jeg skal
få den jobben, men jeg
drømmer om det.
Han smiler.
- Det var jo veldig
urealistisk at jeg skulle
spille i United også.

-Det er en liten øy utafor
Kristiansund som heter
Grip. Dit drar vi ofte med
familien. Det var alltid
pappa som kjørte båten i
barndommen, men nå har
jeg begynt å få kontroll
på båten. Det er

Han har gjort det samme i
Molde-garderoben.
-Det var en som kom med
mohikanersveis. Jeg sa ifra
at sånn spiller du ikke for
meg. Da forsvant sveisen
fort, sier Solskjær.
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8
grunner for å bli

Lokalsamfunn med MOT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MOT beskytter mot de mest negative utslagene i ungdomstiden
Ungdommene på MOT-skolene har mer selvtillit, optimisme og mot
Tre ganger flere på sammenligningsskoler som i 10. klasse ikke har en eneste venn
70 % flere på sammenligningsskoler som i 10. klasse ikke trives noe særlig eller ikke i det hele tatt i friminuttene
37 % flere på sammenligningsskoler som i 10. klasse blir mobbet flere ganger i uken
45 % flere på sammenligningsskoler (i 10. klasse) vil IKKE si det til noen dersom de ser andre blir mobbet
45 % flere på sammenligningsskoler (i 10. klasse) røyker hver dag eller 1 – 5 dager i uken
35 % færre ungdommer på MOT-skolene hadde i begynnelsen av 8. klasse drukket så mye alkohol at de var synlig beruset/full
Totalutvikling på det å ”si nei og leve”

Totalutvikling på det å ”bry seg”

Jeg synes jeg har mye
å være stolt av

Hvis noen er mye alene,
vil jeg prate med dem

Jeg klarer å gjøre ting
like bra som andre

Vil si ifra til en eller flere medelever
dersom de selv blir mobbet

Vil du vite mer om hvordan din kommune, ungdomsskole eller videregående skole kan samarbeide med MOT?
Ta kontakt med Helene eller Laila i MOT!
Helene Myhre: helene@mot.no – tlf 915 22 291
Laila Damsgård: laila@mot.no – tlf 986 33 053
MOT har livet til ungdom i sentrum
MOT bevisstgjør ungdom til å ta egne valg og vise mot –
MOT til å leve, MOT til å bry seg, MOT til å si nei
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PRØV VÅR
CAPPUCCINO
PASSER PERFEKT MED NYSTEKTE BOLLER

VI GIR

5KR
TIL

FOR HVER SOLGTE KAFFE
(GJELDER ALLE VARME DRIKKER HOS
7-ELEVEn OG SHELL/7-ELEVEn FRA
22/11 TIL 5/12 2012)
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