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Temadag om
Fælles om ungelivet

16. September 2022
København



Formål med 
temadagen
Det overordnede formål med temadagene er at udbrede viden 
og erfaringer fra Fælles om ungelivet til andre kommuner. 
Kommunerne skal kunne tage inspiration/redskaber med til 
styrke rusmiddelforebyggelsen i egen kommune, og samtidig 
give inspiration og sparring tilbage til projektets 
pilotkommuner.

Danne netværk på tværs af kommunerne om 
rusmiddelforebyggelsen målrette børn og unge

Deltagende kommunerne skal have viden om Fou-programmet 
og der er fokus på følgende indholdselementer:

− Organisering af indsatsen
− Datadrevet styring
− Forældre involvering



Program

9.00-9.30 Morgenbolle og kaffe 

9.30-9.50 Velkomst og introduktion til dagen 

v. Eva M. Burchard, KL

9.50-10.30 Fælles om ungelivet - bag om programmet 

v. Maria Koch Abel, programleder for Fælles om ungelivet, Sundhedsstyrelsen

Pause

10.45-11.15 Erfaringsudveksling mellem deltagere - Hvordan arbejder I med 
rusmiddelforebyggelsen i egen kommune

Faciliteret af Eva M. Burchard, Center for forebyggelse i praksis, KL

Kort pause
11.20-12.00 Organisering og forankring af Fælles om ungelivet 

Faglige oplæg og fælles drøftelse v. 2 pilotkommuner 

12.00-12.45 Frokost og netværk

12.45-13.30 Datadrevet indsats i Fælles om ungelivet

Fagligt oplæg og fælles drøftelse v. 2 pilotkommuner

Pause, kaffe og frugt

13.45-14.30 Involvering af forældre i Fælles om ungelivet 

Faglige oplæg og fælles drøftelse v. 2 pilotkommuner v. 2 pilotkommuner

14.30-14.50 Gruppedrøftelser- udvikling af indsatsen i egen kommune

Faciliteret af Eva M. Burchard, Center for forebyggelse i praksis, KL

14.45-15.00 Opsamling og afrunding

Program for dagen



Hvem har vi i rummet?



Fælles om ungelivet - bag om programmet 

v. Maria Koch Abel, programleder for Fælles om 
ungelivet, Sundhedsstyrelsen



Odder Silkeborg Gentofte Sorø Aalborg

Fælles om ungelivet

September 2022
Temadag om Fælles om ungelivet
Maria Koch Aabel, programleder



Afsættet

• Ungdommen er en afgørende fase i livet. Det er her 
vores viden, færdigheder og vaner etableres og bliver 
udslagsgivende for vores livschancer.

• Danske unges brug af rusmidler er højt – særligt brugen 
af alkohol. Et tidligt og højt forbrug af alkohol, rygning 
samt brug af stoffer kan have alvorlige konsekvenser på 
både kort og lang sigt. 

Side 7



har været fulde inden 
for de sidste 30 dage

Side 8

Fælles om ungelivet - Et samarbejde mellem TrygFonden og Sundhedsstyrelsen

https://planetyouth.org/

ryger dagligt

har prøvet hash 

40%

10%

17%

Danske 15-16 årige:
(ESPAD 2019) :



Side 9

Diagram viser: 
Laveste aldersgrænse for 
køb af alkohol i 
detailhandlen eller på 
udskænkningssteder i 
WHO’s medlemslande i 
den europæiske region.

(WHO 2017)



Side 10

Diagram viser: 
Tilgængelighed af alkohol i 
30 europæiske lande. 
Jo højere score jo lavere 
tilgængelighed.

(WHO 2017)



Side 11



Målsætning:
At flere unge lever et frit ungdomsliv, hvor både 
forældre og lokalsamfund aktivt bidrager til at 
rammerne omkring de unge opmuntrer til et 
reduceret alkoholforbrug og beskytter mod brug af 
tobak og andre rusmidler.

Målgruppe: 
Unge i alderen 13-18 år.

Fælles om ungelivet 

Side 12

Fælles om ungelivet - Et samarbejde mellem TrygFonden og Sundhedsstyrelsen



Side 13

TIDSLINJE over processens faser

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Fælles om ungelivet

2029



Grundpiller i Fælles om ungelivet

•Datadreven indsats

•Beskyttende faktorer

•Ansvaret ligger hos de voksne

Side 14



Beskyttende faktorer

Forældre

❑ Tid tilbragt sammen
❑ God kommunikation
❑ Involvering i venner
❑ Sætte grænser
❑ Rollemodeller

Side 15

Fritidsliv

❑ Deltagelse i organiserede og 
voksensuperviserede aktiviteter

❑ Voksne, der er uddannede
❑ Rollemodeller

Venner

❑ Fælleskaber uden rusmidler
❑ Sociale normer 
❑ Rollemodeller



Side 16

Aftaler med forældre



Side 17

Tid sammen med forældre



Side 18

Deltagelse i sport



Side 19

Foreningslivet som beskyttende faktor



Side 20

Datadreven indsats



• Involvering og aktivering af 
forældre og fritidsmiljøer

• Klare rammer for de unge

• Understøtte 
forældresamarbejde og 
forældre-til forældre-
indsatser

Side 21

Ansvaret ligger hos de voksne



Side 22

Lokal formidling og lokale aktiviteter

• Formidling af lokale data til 
relevante parter – forældre, 
foreningsliv, unge og andre med 
relevans for indsatsen lokalt.

• Iværksættelse af lokale aktiviteter, 
der styrker og aktiverer de 
beskyttende miljøer, der er 
omkring unges liv.



Forandringsteori

Side 23



Formativ evaluering og erfaringsopsamling:
Bidrage til arbejdet med løbende at udvikle, afprøve og 
forbedre Fælles om Ungelivet samt understøtte udviklingen af 
modelkoncept for programfasen. 

Erfaringsopsamling sker via:

- Pilotkommunernes udfyldelse af aktivitetsskemaer + interview 
og analyse af indsamlet data

- Lokal drøftelse af kapacitetsopbygning samt udfyldelse af 
dialogredskab + interview og analyse af indsamlet data

- Sekretariatets udfyldelse af logbog

Side 24

Evaluering og konceptudvikling
- i samarbejde med Steno Diabetes Center



Side 25



Side 26

Organisering

Aalborg Gentofte Odder Silkeborg Sorø

Styregruppe

Referencegruppe

Programsekretariat

Programsekretariatet er ansvarlig for at understøtte 
pilotkommunerne i deres arbejde med at udvikle de 
modeller, der tilsammen skal blive til det samlede 
koncept for Fælles om ungelivet. 



Læs mere her: 
http://sst.dk/da/faellesomungelivet

Følg projektet på LinkedIn: 
Fælles om ungelivet

Kontakt:
Maria Koch Aabel, programleder
E-mail: mwk@sst.dk
Tlf. 72 22 86 66

http://sst.dk/da/faellesomungelivet
mailto:mwk@sst.dk


Erfaringsudveksling mellem deltagere -
Hvordan arbejder I med 
rusmiddelforebyggelsen i egen kommune?

Faciliteret af Eva M. Burchard, Center for 
forebyggelse i praksis, KL



Borddrøftelser:

Hvordan arbejder I med 
rusmiddelforebyggelsen i 
din kommune?

Side 
29

1. Hvordan arbejder vi med rusmiddelforebyggelse i 

min kommune/projekt- målrettet børn og unge?

2. Hvad er jeg indtil videre blevet inspireret af og 

nysgerrig på, ift Fælles om ungelivet?

3. Opsamling i plenum



PAUSE



Organisering og forankring af Fælles om 
ungelivet 

v/ Mathias Gjerløv Hartmann,  projektleder i 
Aalborg Kommune og Rune Laursen, projektleder 
i Gentofte Kommune 



Gentofte Kommune

Fælles om ungelivet
- Gentofte Kommune



Gentofte Kommune

Profil

Side 33

• Indbyggertal: 74.830

• Unge 13-19 år: 7.233

• Bykommune og høj 

befolkningstæthed

• 11 folkeskoler og 6 privatskoler

• 6 ungdomsuddannelser



Gentofte Kommune

Kommunes organisering

Side 34



Gentofte Kommune Side 35

Kommunes organisering

Tværgående 

ungeindsatser



Gentofte Kommune

DATA          INDSATSER, DER FREMMER TRIVSEL          INVOLVERING OG 

SAMARBEJDE

Side 36

Eksempler på indsatser

Anbefalinger

Politisk ramme for 
ungeindsatsen

EN UNG 
POLITIK

Unges sundhed 
og trivsel

Fælles om 
ungelivet

Partnerskab 
med ungdoms-
uddannelserne

Ungeliv i 
balance

Headspace 
Gentofte

SØVN – genvej 
til læring og 
bedre trivsel



Gentofte Kommune

Politisk vision

Side 37

Nedsat opgaveudvalget ”Unges Sundhed og Trivsel – Røg, stoffer og 

alkohol”

- 5 politikere og 10 borgere

Vision: 

Vi vil sammen skabe de bedste rammer om det gode ungeliv 

i Gentofte – uden røg, stoffer og med et begrænset 

alkoholforbrug.



Gentofte Kommune

Principper og delmål

Side 38

Principper:

• Arbejde for at styrke beskyttende faktorer for 

unges rusadfærd

• Arbejde med udgangspunkt i data

• Inddrage unge



Gentofte Kommune

Principper og delmål

Side 39

Delmål:

1. Øget engagement blandt unge

2. Øget engagement blandt forældre

3. Flere unge deltager i positive fritidsaktiviteter

4. Vi skal arbejde for en ny ungekultur

• Ingen røg, stoffer og alkohol 

for unge under 16 år

• Begrænset alkoholforbrug 

for unge over 16 år

• Voksne som rollemodeller



Gentofte Kommune

Fælles om ungelivet er en del af svaret….

Side 40



Gentofte Kommune

Projektleder

Tværgående 

ungeindsatser

Projektejer

Direktør for 

Børn og Skole, Kultur, 

Unge og Fritid

Ansvarlig chef

Kultur- og ungechef

Styregruppe

• Direktør for Børn og Skole, Kultur, 

Unge og Fritid 

• Skolechef

• Fritidschef

• Kultur- og ungechef

Projektorganisering



Gentofte Kommune

Ressourcegruppe 

SSP

SSP 

konsulent

Fritid

Projekt-

medarbejder

SUS
Tværgående 

Udvikling og 

Understøttelse

Konsulent og 

administrator 

for 

Ungeprofil-

undersøgels

en

Tværgående 

Ungeindsats

er

Projekt

-

medarbejder

e

Projektleder

Tværgående 

ungeindsatser

Projektejer

Direktør for 

Børn og Skole, Kultur, 

Unge og Fritid

Ansvarlig chef

Kultur- og ungechef

Social og 

Handicap
Kvalitet og 

Udvikling

Rusmiddel-

konsulent

Styregruppe

• Direktør for Børn og Skole, Kultur, 

Unge og Fritid 

• Skolechef

• Fritidschef

• Kultur- og ungechef

Projektorganisering



Gentofte Kommune

Ressourcegruppe 

SSP

SSP 

konsulent

Fritid

Projekt-

medarbejder

SUS
Tværgående 

Udvikling og 

Understøttelse

Konsulent og 

administrator 

for 

Ungeprofil-

undersøgels

en

Tværgående 

Ungeindsats

er

Projekt

-

medarbejder

e

Projektleder

Tværgående 

ungeindsatser

Projektejer

Direktør for 

Børn og Skole, Kultur, 

Unge og Fritid

• Direktør for Børn og Skole, 

Kultur, Unge og Fritid

• Direktør for Social og 

Sundhed

• Chef, Familie og Sundhed

• Skolechef

• Chef, Erhverv, Beskæftigelse 

og Integration

• Kultur- og ungechef

• Fritidschef

• Rektor, Aurehøj Gymnasium

Programledelsen for EN UNG POLITIK

Ansvarlig chef

Kultur- og ungechef

Social og 

Handicap
Kvalitet og 

Udvikling

Rusmiddel-

konsulent

Styregruppe

• Direktør for Børn og Skole, Kultur, 

Unge og Fritid 

• Skolechef

• Fritidschef

• Kultur- og ungechef

Projektorganisering



Gentofte Kommune Side 44

Øget engagement 

blandt unge

Øget engagement 

blandt forældre

Flere unge 

deltager i positive 

fritidsaktiviteter

Vi skal arbejde 

med en ny 

ungekultur

Delmål

Ingen Gentofte-

unge ryger

Ingen Gentofte-

unge tager 

stoffer

Gentofte-unge 

har et 

begrænset 

alkoholforbrug

MålindsatsområdeArena

Folkeskoler

Ungdoms-

uddannelser

Lokalsamfund

/

fritidsliv

Formidling, involvering og aktivering

Formidling, involvering og aktivering

Formidling, involvering og aktivering
Undersøgelse 

af alkohol i 

foreningslivet

Lokale 

rapporter

Lokale 

rapporter

Ungeprofil-

undersøgelsen

Ungeprofil-

undersøgelsen

Data som 

udgangspunkt

Kommunale 

rapporter



Gentofte Kommune

Skoler og ungdomsuddannelser

2020/21: 3 skoler + 1 ungdomsuddannelser

2021/22: 6 skoler + 2 ungdomsuddannelser

2022/23: 9 skoler + 3 ungdomsuddannelser

2023/24: 11 skoler + 6 ungdomsuddannelser

Side 45



Gentofte Kommune

”Tappe ind” i det eksisterende

Fx:

• SSP netværk

• Sammenslutning af Idrætsforeninger i Gentofte

• Gentofte LIV

• Playmaker-ordning

• Partnerskab med ungdomsuddannelser

• Udskolingshus og ungemiljø i Byens Hus

Side 46



Gentofte Kommune

Lokalsamfund



Gentofte Kommune

Udfordringer og opmærksomheder

Forvaltning

• Tværgående samarbejde

• Ejerskab

Skoler

• ”Mange projekter” og ”Mange undersøgelser”

• Hvad er skolens rolle?

Lokalsamfund

• Foreningsliv - hvad er deres primære fokus? 

• Finde/skabe engagement

Side 48



Gentofte Kommune

Tak… for nu

Side 49



Aalborg Kommune

Aalborg Kommune

• Indbyggertal: 221.082

• Unge under 25: 68.977 (31,2%)

50

48 Folkeskoler

14 ungdomsudd.

7 forvaltninger

Politisk ledet forvaltninger

49 % sport i 

forening/klub min. 

2/ugen

23% ikke haft 

alkoholdebut 9. klasse

9% ikke erfaring 

med tobak 9. klasse

60 % ikke rusdrukket 

indenfor 30 dage 9. 

klasse

Højvangskolen

(7400 borgere)

Gl.Hasseris Vejgaard Østre

Vodskov 

(4500 borgere)

Gandrup

(1600 borgere)



Aalborg Kommune

Projektorganisering

Sundhed & kultur

• Ungeprofilen

• Analyse

• Fritid

• BDFL

• Biblioteker

• Fritid

• Landistrikter

Job & Velfærd

• CFTF

• SSP

• Forebyggelses-
seminarerne

• Fritidscentre

Børn & Unge

• Skolerne

• UngAalborg

• Ungdomsklubber

• Kulturhuse

51



Aalborg Kommune

Styregrupper

• Den nationale styregruppe

• Styregruppen sundhed – direktørniveau: 2 årlige møder

– Børn & Unge

– Job & Velfærd

– Sundhed & Kultur

• Operationelle styregruppe 3-4 årlige møder

• 4 fagområder repræsenteret

52



Aalborg Kommune 53



Aalborg Kommune

Folkeskolen

• 5 folkeskoler

• Bygger ovenpå

• Forebyggelsesseminarer på skolerne

• Børnevenlig Kommune

Next step: 

• Analyse data 

• Formidling forældre 



Aalborg Kommune

Forebyggelsesseminarerne

• Obligatorisk i alle kommunale folkeskoler

• 3 dages indsats (elever og forældre)

• 6. årgang: Rygning og alkohol

• 8. årgang: Rusmidler

• Bruger data – nu lokale (Ungeprofil)

Sidehoved 55



Aalborg Kommune

Ungdomsuddannelser

• 14 potentielle uddannelsessteder

• Mødestruktur– 2 gange årligt

• Fælles rusmiddelpolitik

• Strategi for røg

• Projekt KICK

Next step: 

Bilaterale møder med rektorerne



Aalborg Kommune

Lokalsamfund

• 5 lokalsamfund

• Indgang via fritid

– Andre projekter

• Indgang via landdistriktsgruppen

Next step: 

• Dialog med lokalgrupperne



Aalborg Kommune

Projektgruppen

Projektleder  

58

Fritidsafdeling

SSP konsulent(er)

Konsulent, Center for 

Tværfaglig Forebyggelse
FOU

Teamledere, 

UngAalborg 

Fritidscentre

Rektorer og lign.  



Aalborg Kommune

Spørgsmål ☺

59

• Er der oplagte aktører som ikke er tænkt ind?



Frokost og netværk til 
klokken 12:50



Datadrevet indsats i Fælles om ungelivet

v/ Maria Koch Abel, programleder,  
Sundhedsstyrelsen, Mathias Gjerløv Hartmann,  
projektleder i Aalborg Kommune og Rune 
Laursen, projektleder i Gentofte Kommune 



Datadrevne indsatser

➢ Data kan skabe dialog om udfordringer, 
målsætninger og løsninger

➢ Der bør følges op på indsatser, dvs. effekt af 
indsats bør undersøges

➢ Data kan formidle status og udvikling

➢ Der er gode erfaringer i Island med at bruge 
data i dialogen mellem kommune, forældre, 
fritidslivsaktører, civilsamfund, skole og 
børn/unge



Kommunalt ejerskab til data og kendte data

Side 63

✓Kommunen skal selv indsamle lokale data for at følge 
op på lokale indsatser i forhold til lokale målsætninger

✓Fælles spørgsmål, dataindsamlingstidspunkt mv 
skaber grundlag for at sammenligne med andre (FOU)

✓86 kommuner indsamler allerede data via 
BørnUngeLiv-platformen, så praksis er kendt for 
mange

✓Eksisterende spørgeramme for udskoling (7.-9. kl.) og 
15-30 årige (ungdomsuddannelser)

✓Suppleret med spørgsmål om beskyttende faktorer



Nøgletalsrapport og 
præsentationsrapport 
med BUL-data

➢ FOU har udviklet en nøgletalsrapport, som 
præsenterer data om beskyttende faktorer og 
rusmiddelbrug

➢ Københavns kommune har udviklet en 
PowerPoint-præsentation med grafik

➢ Begge indarbejdes i BUL-platformen, så 
nøgletal beregnes af BUL. Der vil være 
dokumentation og rådgivning om 
forbehold/forudsætninger for data 
(Finansiering søges hos fond)

➢ BUL-kommuner kan bruge rapporterne med 
egne data. Det forudsætter, at kommunen har 
stillet de bagvedliggende spørgsmål til de 
unge. 



Aalborg Kommune

Hvad kan data som metodisk redskab

• Strategisk redskab

• Data som dialogredskab - flere målgrupper

– Grundskole

– Ungdomsuddannelse

– Lokalområder 

• SSP, fritidscentre, ungdomsklubber, 

fritidsafdeling

• Lokale datamøder 

• Årshjul

Sidehoved 65



Aalborg Kommune

Dataindsamling i Fælles om Ungelivet

• Hvert andet år

• Sundhed & Kultur ansvarlig

• Følgebreve 

• Overvejelse om CPR

Sidehoved 66



Aalborg Kommune

Udfordringer

• Prioritere i spørgsmålene – mange formål

• Skabe systematik i skolerne 

• Besvarelsesprocenten – timing på året

• Ændring i spørgsmål – sammenlignelighed

• Gøre data forståeligt for modtageren

Sidehoved 67

Kriminalitet
Alkohol

Trivsel



Aalborg Kommune

Spørgsmål ☺

68

• Hvordan kan vi blive endnu bedre til at tænke flere ´missioner´ sammen?

• Hvad skal man være særligt opmærksom på i samarbejde med skoler?



Gentofte Kommune Side 69

Årlig gennemførsel af Ungeprofilundersøgelsen

• Skoler (7.-9. klasse) - november

• Ungdomsuddannelser - nov-jan

Besvarelser i 2021

• 11 folkeskoler

• 3 privatskoler

• 5 ungdomsuddannelser

Datadrevet indsats



Gentofte Kommune

Organisering

Side 70

EN UNG POLITIK

Ejer af undersøgelsen i GK

BørneUngeLiv

platform og sekretariat for 

Ungeprofilundersøgelsen

Sundhedsstyrelsen

Sekretariat for Fælles 

om ungelivet

Stine Malmskov
(SUS)

Administrator

Rune Laursen
(Tværgående ungeindsatser)

Projektleder for

Fælles om ungelivet

• Teknisk opsætning af undersøgelsen

• Kontaktperson for skoler

• Diverse analyser af data 

• Koordinering og udvikling med SST og 

kommuner

• Udvikling af spørgeramme og rapporter

• Kontaktperson for ungdomsuddannelser



Gentofte Kommune

Involvering af nøglepersoner

Fagkonsulenter:

• SSP, Fritid, Sundhedsplejen, Social og Sundhed, projektmedarbejdere

Formål:

• Styrke det tværgående samarbejde om unges sundhed og trivsel

• Udvikling, analyse og anvendelse af data

Side 71



Gentofte Kommune Side 72

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

Septembe
r

Oktober

Novembe
r

Decembe
r

Forberedels

e

Indsamling

Rapporter

Formidling 

og dialog

Årshjul
Ungeprofilundersøgelsen



Gentofte Kommune

Forberedelse (september-oktober)

Side 73

Involvering af skoler og ungdomsuddannelser

• Alle folkeskoler

• Ungdomsuddannelserne skal inviteres

• Privatskolerne skal inviteres

Udvælge spørgeramme

• Obligatoriske spørgsmål ifm. Fælles om ungelivet

• Derudover skal vi selv vælge, hvilke yderligere spørgsmål vi skal 

have med



Gentofte Kommune

Indsamling (november-december)

Side 74

Elevbesvarelser

• Grundskolerne besvarer i 

november 

• Ungdomsuddannelser besvarer 

november-december

Løbende opfølgning

• Med skoler og 

ungdomsuddannelser

• Fokus på høj svarprocent



Gentofte Kommune

Rapporter (februar)

Side 75

Udtræk af rapporter

• Grundskoler fra december

• Ungdomsuddannelser fra januar

”BUL-rapport” Skolerapport

Data opdelt på:

• Kommune, skole og årgang

• Landsplan (februar)

• Køn



Gentofte Kommune

Formidling og dialog (forår)

Skoler

Ungdomsuddannelser

Lokalsamfund

Side 76



Gentofte Kommune

Fra dialog- og handleplansmøde på gym

Side 77



Gentofte Kommune

Inddragelse af unge

Dialogmøder

Designproces for 9. klasser

Workshops for elevråd på

ungdomsuddannelser

Side 78



Gentofte Kommune

Tak… for nu
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Aalborg KommuneAalborg Kommune

Del 3: Afrapportering og formidling

Sidehoved 80



Involvering af forældre i Fælles om ungelivet

v/ Mathias Gjerløv Hartmann,  projektleder i 
Aalborg Kommune og Rune Laursen, 
projektleder i Gentofte Kommune 



Aalborg Kommune

Afrapportering og formidling

• Nøgletalsrapport til skoler

• Slides til skolerne

• Data på SSP møder

• Datamøder med rektorer

• Forældremøder via skolerne

• Lokalgruppemøder via foreningsdag

• Lokalgruppemøder

• Præsentation af resultater + årlig status til 

politisk udvalg
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Aalborg Kommune

Rekruttering til møder

• Aula som platform

• Samarbejdspartnere

• Involvering af samarbejdspartnere

– Skoleledelse

– UngAalborg

– Fritidscentre

– SSP

– Forebyggelsesseminarer

Sidehoved 83



Aalborg Kommune

Tilrettelæggelse af møder

• Formøder med samarbejdspartnere

• Drejebog

Sidehoved 84

• Oplæg

• Gruppeproces

• Opsamling

• Næsteskridt



Aalborg Kommune

Spørgsmål ☺

85

• Hvordan kan forældre involveres?

• Hvordan skaber vi motivation i et lokalsamfund 

til at samles om de unges udfordringer?



Gentofte Kommune

Fælles om ungelivet
- Gentofte Kommune



Gentofte Kommune

Rammer og voksne omkring unge
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Venner

Skole

Forældr

e

Fritid Ung

Hvor er 

forældrene?



Gentofte Kommune

Forældrerettede indsats

Formidling - involvering - aktivering
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Gentofte Kommune

Skolen som arena

Ledelse og lærere

• Viden om beskyttende faktorer

• Kendskab til lokale tendenser

Opmærksomhedspunkter

• Finde den rigtige model/metode
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Gentofte Kommune

Skolen som arena

Skolebestyrelsen

• Præsentation og dialog om lokale data 

fra Skolerapporten

• Drøftelse af holdninger og handlinger

Opmærksomhedspunkter

• Skolelederens rolle?

• Skabe engagement og handling
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Gentofte Kommune

Skolen som arena

Involvering af kontaktforældre

• Dialog om lokale data og beskyttende 

faktorer

• Drøftelse af kommende forældremøder

Opmærksomhedspunkter

• Lærerens vs. Forældrenes rolle

• Er kontaktforældrene de rigtige?
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Gentofte Kommune

Skolen som arena

Forældremøder (7. årgang)

• Viden om beskyttende faktorer

• Lokale data

• Råd til forældre

• Klassedialog

Opmærksomhedspunkter

• Hvilken betydning har data?

• Flere dagsordener
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Gentofte Kommune

Skolen som arena

Caféseminar (8. årgang)

• Oplæg med data og viden

• Dialog mellem forældre og elever

Opmærksomhedspunkter

• Deltagelse fra unge og forældre
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Gentofte Kommune

Ungdomsuddannelsen som arena

Oplæg for 1.g forældre

• Viden og værktøjer til forældre

• Lokal data

Opmærksomhedspunkter

• De mange eller de engagerede?
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Gentofte Kommune

Arrangementer
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Gentofte Kommune

Perspektiver

Forældre i lokalsamfundsgrupper

Forældreforening på ungdomsuddannelse

Lokale forældrecaféer

Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse
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Gentofte Kommune

Tak… for denne gang
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Rune Laursen

Projektleder for Fælles om ungelivet

Gentofte Kommune

RUL@gentofte.dk

21 22 35 23

mailto:RUL@gentofte.dk


Gruppedrøftelser

På baggrund af dagens input og fælles 
drøftelser:

1. Hvad kan jeg tage med mig hjem i dag? 
2. Hvad kunne jeg godt tænke mig at arbejde 

videre med i egen kommune? 
3. Hvem skal jeg samarbejde med?
4. Hvad skal der til for at det lykkes?

Side 
98



Tak for i dag og I kan 
følge programmet her:

Om programmet - Sundhedsstyrelsen

https://www.sst.dk/da/faellesomungelivet/Om-programmet


Forældre involvering:

Organisering af indsatsen:

Datadrevet styring:



Vejen videre herfra……….
Hvad kan jeg tage med mig hjem i dag? Vigtigste 
pointer mv:

Hvad kunne jeg godt tænke mig at arbejde videre 
med i egen kommune? 

Hvem skal jeg samarbejde med? Hvad skal der til for at det lykkes?


