
 

Fagudvalget ”Generel forebyggelse på Ungdomsuddannelserne” 

Beretning 2019 
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 

 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, 

undervisere og vejlederes rolle og opgave i forhold til dette. 

Fagudvalget vil med sit virke forsøge at påvirke forskningsinstitutionernes forskningsvalg i retning af at 

afdække effekt af forebyggende indsatser på Ungdomsuddannelse. 

Fagudvalget har været samlet 3 gange siden opstarten sidste år. Ved 2 af møderne har der været ekstern 

deltagelse af Statens institut for folkesundhed og Vidensråd for forebyggelse. 

Overskriften for arbejdet er: ”Det vi gerne vil have mere af” 

Fagudvalget ønsker at fremme generelt forebyggende indsatser der: 

 Fremmer gode positive og engagerende fællesskaber 

 Styrke de unges livskompetencer 

 Fremmer det gode studieliv 

 Mindsker unges risikoadfærd, med en særligt fokus på alkohol 

Det primære udgangspunkt for det videre arbejde er en helheds tankegang, hvor der bl.a. skal ses på: 

 Adfærdspåvirkning 

 Værdipåvirkning 

 Rusmiddelpolitikker 

 Undervisning/foredrag 

 Om de unge reelt har et ”frit valg” når de træffer valg om rusmidler m.m. 

 Kobling mellem 

o Praksis og forskning 

o SSP, sundhedsfremme og ungdomsuddannelser (Og evt. flere) 

 



 

Fagudvalget arbejder på: (Next step) 

1. Indkaldelse til et dialogforum til efteråret med forskellige interessenter, bl.a. Sundhedsstyrelsen, 

Center for forebyggelse i praksis, Statens institut for folkesundhed, Kræftens bekæmpelse, Alkohol 

& samfund, Vidensråd for forebyggelse, Forum 100% m.fl. hvor temaet er: ”Vil vi det samme”? 

Hvad arbejder I med og hvad arbejder vi med? 

2. Herefter møde forum eller evt. temadag med ungdomsuddannelsesorganisationer, hvor fokus bl.a. 

vil være afdækning af behov og hvilke rammer der fremadrettet kan stilles til rådighed. 

3. En kontakt til forskningsområdet 

4. Anbefalinger til det politiske niveau 

Output: 

Kunne være forskellige anbefalinger til uddannelsesstederne, undervisningsforløb og foredrag, samt et 

overskuelig overblik over alle disse mulige indsatser, samt et evt. partnerskab mellem relevante parter, som 

arbejder med forebyggelse i forhold til ungdomsuddannelserne. 

Fagudvalget har følgende opmærksomhedspunkter for at sikre den gode forebyggelse: 

 Kontinuerlig indsats 

 Fælles mål 

 Tilpasning til målgruppen 

 Vidensbaseret 

 Faktabaseret 

 Fokus på overgange 

 Rettidig indsats 

 Gode undervisningsprincipper og metoder 

 Tilpasset til rammerne 

 Dokumentation 

 Forældrenes rolle 

 Regler og konsekvenser vs. støtte og hjælp 

Fagudvalget består d. 12.04. 2019 af: 

Generel forebyggelse på Ungdomsuddannelser 

Navn Kommune E-mail 

Benny Husted Skanderborg benny.husted@skanderborg.dk 

Keld Kristensen Norddjurs keldkristensen@ungnorddjurs.dk 

Jacob F. A. Aastrup Horsens jfaa@horsens.dk 

Rune Schmidt Gladsaxe runsch@gladsaxe.dk  

Poul Sejr Nielsen Aarhus ponie@aarhus.dk  

Pia Roldsted Due Adriansen Assens proda@assens.dk 

Anja Dal Randers Anja.dal@randers.dk 
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