
Årsberetning for fagudvalget for forebyggelse på ungdomsuddannelserne 2019/2020 

 

En spændende proces og mulige partnerskaber  

Sidste år på årsmødet kunne vi berette om mange af vores store planer og forhåbninger.  

 

Mange af disse er vi heldigvis kommet videre med, og andre er kommet til eller er vokset.  

I år har vi således haft inviteret en lang række af landets stærkeste kræfter indenfor forebyggelse 

til et partnerskabsmøde i Horsens.  

De inviterede var: Kræftens Bekæmpelse, 

Center for rusmiddelforskning, Forum100%, 

Alkohol & Samfund, Vidensråd for forebyg-

gelse, Center for forebyggelse i praksis, 

Statens Institut for Folkesundhed,  TrygFon-

den, Sundhedsstyrelsen, VIVE samt medlem-

merne fra vores eget lille fagudvalg – og alle 

dukkede op. Det blev en spændende dag, hvor 

der blev delt viden om nuværende og fremti-

dige indsatser, men vigtigst af alt, så fik vi sået 

et par frø ift. overvejelser om et eventuelt 

partnerskab på tværs.   

 

De konkrete aftaler er endnu ikke indgået, men vi oplevede generelt en stor interesse og velvilje 

til at bidrage til en evt. fælles indsats, uden at vi dog fik noget konkret på bordet.  
 

Vi har i fagudvalget efterfølgende gået minutiøst til værks og gennemgået alle de udsagn, der 

kom frem og herefter valgt et fokus, der er rettet mod følgende overskrifter: 

 

 Samle og udgive fælles inspirationsmateriale til lokal rusmiddelsstrategi/politik, hvori der 

indgår fire strategispor: 1: Den daglige kulturpåvirkning, 2: Når unge fester, 3: Når unge 

har brug for hjælp og 4: Forældreindsatser.  

 Større forældreinddragelse - klæde gymnasier og andre ungdomsuddannelser på til at 

håndtere forældreindsatser. Man kunne evt. forestille sig at indskrive forældreindsats i 

rusmiddelpolitikken som en af tiltagene.  

 Undervisningstiltag, hvor man kunne inddrage og overføre forebyggende metoder fra 

udskolingen. 

 De stille tiltag – data til Social Norms Marketing, adfærdspåvirkning og kurser og viden til 

praktikere.  

 Udvikle/afvikle kurser for fagfolk i adfærdspåvirkning. 

 Gode råd til påvirkning af festkulturen – ”tips og tricks”. 

 

En gave fører til et projektforløb – ”Alkoholdialog.dk” 

Ovenstående førte til flere ønsker om ex. udarbejdelse af 

digitale informations-/undervisningsmaterialer, så vi kan 

ramme bredest muligt men også kunne henvende os 

hensigtsmæssigt og professionelt til alle ungdomsuddannelser. 

Og netop denne informationsdeling via digitale platforme 

arbejder vi på lige nu. SSP-Samrådet og herunder vores 

fagudvalg for forebyggelse på ungdomsuddannelserne har fået 

mulighed for at overtage det tidligere ”Alkoholdialog.dk”, 

hvilket vi har takket ja tak til. Samrådets bestyrelse er 

orienteret om dette, og vi har nu igangsat en længere proces i 

et tæt samarbejde med Anett Wiingaard fra PABO og Tim Lind 

Jensen, der begge har stor erfaring med netop dette. 

Fagudvalget bidrager her med en projektgruppe, der skal 

være med til at kvalificere det faglige indhold.  

 



Lige nu er vi der i processen, hvor der skal søges en del fondsmidler hjem. Vi håber derfor, at 

kunne opstarte et spændende og kvalificeret samarbejde, hvor vi naturligvis også vil invitere 

mange af vores tidligere nævnte gode samarbejdspartnere med i en følgegruppe på projektet. 

Forhåbentligt vil dette kunne være med til at støtte op om de mange gode forebyggende tanker 

og indsatser på ungdomsuddannelserne landet over. Pt er projektets titlel: ”Festkultur og 

fællesskab på ungdomsuddannelser”.  

 

 

Udviklingsprojekt ift hashforebyggelse – ”PAS” vers. 2.0 

Fagudvalget har endvidere været i dialog med Søren Holm, og 

vi har indgået en aftale om et udviklingsprojekt, hvor Søren 

Holm skal udarbejde en version af hans gode materiale ”PAS”, 

der kan afvikles på 90 min. Det skal dermed blive et fore-

byggende materiale, der forhåbentlig vil blive brugt på flere af 

ungdomsuddannelserne. Det skal ikke ses som en erstatning 

for det fulde materiale ”PAS”, men mere som et supplement. 

Fagudvalgets lille projektgruppe har møde med Søren Holm og 

FORUM100%, der nu også er gået med i projektet næste gang 

den 8. sep. 2020 i Horsens. Målet er fortsat, at materialet 

bliver færdigt i dette skoleår.  

 

Snus og aldersgrænser 

Fagudvalget for forebyggelse på ungdomsuddannelserne har 

endvidere debatteret og været deltagende i det faglige 

samarbejde vedr. forebyggelse af snus/tyggetobak og lign. 

samt i det fortsatte arbejde vedr. ændringer af aldersgrænser 

for køb af ex. alkohol. Dette arbejde fortsætter naturligvis og 

vil formentlig kun komme til at fylde mere den næste tid.  

 

I løbet af året er fagudvalget for forebyggelse på ungdomsuddannelserne vokset flere gange. Vi 

oplever grundlæggende et stort engagement i fagudvalget, men det har desværre endnu ikke 

været muligt at være samlet alle mand/kvinder. Dette, håber vi meget, vil blive muligt i det 

kommende år - Corona-virus eller ej. Skulle der sidde et par stykker ude i landet, som gerne vil 

hoppe med på vores spændende arbejdsproces, så er I mere end velkomne til at tage kontakt til 

et af de nuværende medlemmer. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anja Dal: anja.dal@randers.dk,  

Helle Brynaa hembr@vejle.dk,  

Jacob Fyhn Andrup Aastrup jfaa@horsens.dk,  

Keld Kristensen keldkristensen@ungnorddjurs.dk,  

Poul Sejr Nielsen poul.Nielsen@odder.dk,  

Pia Rolsted Due Adriansen proda@assens.dk,  

Rune Schmidt runsch@gladsaxe.dk,  

Sofie Stubkier Husted sosth@aarhus.dk  

Benny Husted benny.husted@skanderborg.dk,  
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