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Fagudvalget ”Generel forebyggelse på 
Ungdomsuddannelserne” 
 

På Bestyrelsesmøde i september 2017 besluttede SSP-samrådet, at etablere et 
fagudvalg, der skal styrke og kvalificere den forebyggende indsats på 

Ungdomsuddannelserne. 
 
Tovholder/kontaktperson:  

Bestyrelsens tovholder Benny Husted  
 

Er du interesseret i at arbejde videre med ovenstående tema kan Benny Husted 
kontaktes på mail for yderligere information.  
 

Fagudvalgets medlemmer er:  
 

Benny Husted benny.husted@skanderborg.dk 
Keld Kristensen keldkristensen@ungnorddjurs.dk  
Jacob F. A. Aastrup jfaa@horsens.dk  

 
Fagudvalget ønsker desuden at tilkoble eksterne videnspersoner, som kan bibringe 

viden eller holdninger.  
Fx Repræsentanter fra Ungdomsuddannelsernes organisationer – såvel elev, som 
lærer/leder organisationer, Forskere der arbejder med området. 

 
 

Kommissorium (Generel del):  
Fagudvalget skal arbejde praksisorienteret og skal danne sig overblik over fagområdet 

i form af:  
 Lokale tiltag og erfaringer. 
 Forslag og anbefalinger til national praksis 

 Afdækning af relevant forskning på området  
 Hvilke behov er der for kursusvirksomhed 

 
Fagudvalget skal arbejde produktorienteret i form af kursusoplæg og infomateriale.  
Fagudvalget skal udarbejde forslag til bestyrelsen om kursusvirksomhed, indsatser og 

aktiviteter, ligesom fagudvalget skal sparre bestyrelsesmedlemmer på fagudvalgets 
område, herunder klæde bestyrelsesmedlemmer på til arbejde i andre centrale udvalg 

etc.  
 
Kommissorium (Specifik del) 

Fagudvalget arbejder med at afdække og udvikle metoder til at påvirke 
ungdomskulturen på ungdomsuddannelsesinstitutionerne på en måde hvor det: 

 Styrker elevernes gode studieliv 
 Skaber større Trivsel 
 Styrker gode og sunde fællesskaber 

 Mindsker fraværd/ Dropout 
 Fremmer en sundere rusmiddelkultur 

 Fremmer god digital adfærd 
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 Danner grundlag for bedre valg for den enkelte unge 
 Øger bevidstheden om grænser, etik og moral – herunder 

kriminalitetsforståelse hos den enkelte unge. 
 
Dette gøres ved at sætte fokus på emner som: 

Rusmidler, digital adfærd, det gode studieliv, dropout, trivsel, ungeinddragelse, 
Nudging, situationel forebyggelse, uddannelsernes rammer, festkultur, social norms 

marketing, social kapital, social pejling. 
 
Fagudvalget vil med sit virke forsøge at påvirke forskningsinstitutionernes 

forskningsvalg i retning af at afdække effekt af forebyggende indsatser på 
Ungdomsuddannelse. 

 
Fagudvalgets forankring til bestyrelsen:  

 Blandt bestyrelsesmedlemmerne udpeges en kontaktperson til fagudvalget. 

Denne er Benny Husted 
 Kontaktpersonen skal være med på postlister i fagudvalget, orienteres om 

dagsordner og referater fra fagudvalgets møder.  
 Kontaktpersonen har mulighed for at sætte punkter på dagordnen i 

fagudvalget. Kontaktpersonen kan inviteres med på fagudvalgets møder.  

 Fagudvalget skal hvert år i januar melde tilbage til bestyrelsen i form af status 
for årets arbejde.  

 Fagudvalget udarbejder et årligt oplæg til indsatsen inden bestyrelsens møde i 
maj, dette oplæg godkendes og kommenteres af bestyrelsen.  

 Bestyrelsen har kompetence til at nedlægge eller oprette fagudvalg.  

 
 

Bestyrelsen forpligter sig til:  
 

 At videreformidle fagudvalgets arbejde, anbefalinger mv.  
 
Økonomi:  

 Startkapital 10.000 kr. 
 

Tidsplan:  
Kommissorium – første oplæg bestyrelsesmøde november 2017 
Arbejdsgruppen udfærdiger endeligt oplæg dec. 2017 

Godkendelse af bestyrelse – januar 2018 
Information til SSP-Samrådet inden og på generalforsamling 

Første møde efter generalforsamling arbejder videre med specifik beskrivelse af 
fagudvalgets opgaver. 
 

 
Arbejdsgruppen er: 
 

Benny Husted benny.husted@skanderborg.dk 
Keld Kristensen keldkristensen@ungnorddjurs.dk  
Jacob F. A. Aastrup jfaa@horsens.dk  
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