
Lokale partnerskaber



Agenda

• Partnerskabsaftaler
Hvad får de ud af det/hvordan sælger vi det?
Hvordan kom vi i gang? Herunder udfordringer
Hvad siger vores partnere selv?

• Samarbejde m. uddannelser
Studiestartskampagne: #KysBedreOdense
Instagram @KysBedreOdense
Hvorfor så stort et fokus på uddannelser?

• Fokus lige nu: Andre aktører/Boligforeninger



Partnerskabsaftaler

Som partner bidrager man med:
• At forebygge, at børn og unge begynder at ryge eller bruge andet tobak 

ved at gå foran som rollemodel 
• At støtte dem, der ønsker at stoppe med at ryge eller bruge andet tobak, 

samt at sikre kendskab til mulighederne for gratis STOP-forløb 
• At tage et socialt ansvar for, at rygning/tobak ikke er en del af det sociale 

samvær
• At skabe røgfrie miljøer

Som partner får man: 
• Omtale på hjemmeside og evt. Facebook
• Sparring, røgfri skole- studie- arbejdstid
• Gratis hjælpe til STOP forløb
• Kommunikation/inf. til diverse platforme
• Evt. pop-up events
• Evt. deltagelse på personale/chef møder
• Antal partnere  på nuværende tidspunkt: 35



Partnerskabsaftaler –

hvordan kom vi i gang?

Aktivering af virksomheder, institutioner etc.

• Networking
• Strategi
• Benarbejde
• Vedholdenhed

Udfordringerne

• Ikke give op
• Være tålmodige
• Slå til når mulighederne er der…



Partnerskab og samarbejde
med uddannelser

Hvordan gør vi?
• Løbende tilbud pga. udskiftning af studerende/elever
• Tilbud om stand (pop-up) i pauserne, oplæg og/eller STOP-forløb
• #KysBedreOdense (studiestartskampagne) og Instagram

STOP-forløb(eller cafe) for studerende/elever:
• Afholdes på uddannelsesinstitutionerne

• Elever/studerende kan deltage uden fravær

• Rekruttering med besøg af konsulenter

• Rekruttering sker i samarbejde med institutionen fx via 
infoskærme, information på morgenmøder, flyers, events etc. 

• Lige nu har vi særligt godt samarbejde med bl.a. SOSU-skolen 
og UCL



#KysbedreOdense

Hvad er det?
• Studiestartskampagne afholdt siden 2018
• Afvikles i starten af august til midt september
• Fokus: humor, smil, ingen løftede pegefingre, positiv dialog
• Primært: Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser
• Grundskolerne
• Instagram og Facebook @Kysbedreodense
• I år besøgte vi 19 forskellige uddannelser med i alt 25 besøg

KysbedreOdense lever videre efterfølgende på SoMe

Hvordan gør vi det?
• Uddannelser tilbydes eventpakke 1 og 2
• Koordineringsarbejde med uddannelser
• Indkøb af merchandise året forinden
• Udvikling af materialer (mails til uddannelser, SoMe, pjecer, 

plakater, infoskærme, tekst til opslag osv.)



@Kysbedreodense på Instagram

Hvordan gør vi i studiestartskampagne?
• Opslag og storys kører i samme tidsrum som kampagnen varer 

(august-september)
• Målgruppe: Elever på ungdomsuddannelser, videregående og 

grundskoler – og selvfølgelig uddannelsernes ansatte
• På Instagram (og Facebook) fordi vi rammer de unge hjemme, på 

farten osv., når de alligevel har mobilen i hånden.



Hjemmesiden

 Skal opdateres løbende

 Overskuelig

 Bruger

studentermedhjælper



Fokus lige nu: boligforeninger

Hvorfor gør vi det?
• Ulighed i sundheden
Hvordan gør vi?
• Samarbejde med ledelsen 
• Græsrodsarbejde – beboer café



Tak for jeres tid!


