
 
Årsberetning for fagudvalget for forebyggelse på ungdomsuddannelserne 2022/2023 

Fagudvalget har mødtes 3  gange og ét online møde indenfor det sidste år, og har været optaget af følgende 

aktiviteter: 

• Med Søren Holm som aktivt medlem i har fagudvalget understøttet PAS-Light, som har været et 

gennemgående tema på møderne. Fokus for PAS-Light er målrettet ungdomsuddannelserne og er et 

forkortet forløb, så det passer bedre ind i en hverdag på ungdomsuddannelserne. Fagudvalget har 

understøttet testforløb samt udvikling af materialet med videofilm. Senest har Søren afholdt 

webinar for omkring 300 deltagere fra ungdomsuddannelserne angående PAS-Light. 

• Fagudvalget har etableret et samarbejde med Alkohol og Samfund  

• Fagudvalget har deltaget i et rådgivningspanel på Center for Rusmiddelforsknings ”Sammen om at 

gøre en forskel”. 

• Deltaget i samarbejdet i Drukfri Ungdom. Herunder drøftelser og fagudvalgets holdning til 18-års 

grænsen og, anbefalinger til, hvordan en grænse kan håndteres på ungdomsuddannelserne. F.eks. 

har der været et fokus på at højne kulturen omkring trivselsdagsordenen og sociale arrangementer 

som skal komme ’ovenfra’.  

• Deltaget i samarbejde om Røgfri Fremtid omkring nikotinbrug i form af nikotinposer, puff bars mm. 

• Deltaget på workshop ”afdækning af forebyggelsesindsatser” i april. 

• Deltaget i projekt med VR Festlab, hvor unge skal simulere en fest ved bl.a. at øve sig i at sige fra 

over alkohol.  

• Fagudvalget deltager derudover løbende på statusmøder med Sundhedsstyrelsen 1-2 gange årligt. 

• Besvarelse af høringssvar om rammerne for tobak- og alkoholsalg til unge. Her er der lagt fokus på, 
at det er afgørende, at der reelt er tale om en stramning af alderskontrollen, så det ikke bliver 
muligt for unge under div. aldersgrænser at købe nikotinprodukter og alkohol, såvel fysisk som 
online.  

• Senest har fagudvalget forberedt sig til paneldebatten om alkoholkultur på årsmødet. 

• Fremtidige indsatser: 

o Øget forældresamarbejde om alkoholkulturen 

o Kvalitetssikring af oplæg på ungdomsuddannelserne 

o Forankring af PAS, så kurserne kan fortsætte – også som LIGHT-model. 

o Fokus på forebyggelse af muldyr på ungdomsuddannelserne 

Benny Husted  Skanderborg  benny.husted@skanderborg.dk  2325 8547  

Keld Kristensen  Norddjurs  keldkristensen@ungnorddjurs.dk  2025 2838  

Jacob F. A. Aastrup  Horsens  jfaa@horsens.dk  2487 5737  

Rune Schmidt  Gladsaxe  runsch@gladsaxe.dk   2146 9242  

Poul Nielsen  Randers  Poul.sejr.nielsen@randers.dk  2328 7923  

Søren Holm Aarhus  soeho@aarhus.dk  2920 9935 

Mette Svejgaard  Esbjerg  mss@esbjerg.dk   2774 1417  

Jacob Møller Andersen  Esbjerg  Jmoan@esbjerg.dk     
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