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4 Sundhedsfremme på erhvervs- og produktionsskoler

Læsevejledning

Inspirationskataloget er henvendt til alle, der har 
interesse i at arbejde med sundhedsfremme på 
erhvervs- og produktionsskoler. Kataloget inde-
holder først en overordnet beskrivelse af projektet 
Sundhedsfremme på erhvervs- og produktionssko-
ler. I kapitel 2 beskrives de fire deltagerkommuners 
projektforløb. Hvert enkelt kommuneafsnit præ-
senterer deres deltagende skoler samt projektets 
organisering, indhold og forankring i deres kom-
mune. I kapitel 3 beskrives projektets anvendelse 
af ROBUSTHED.DK. Kapitel 4 er en konklusion af 
projektets evaluering, og kapitel 5 er vigtige lærings-
pointer udledt af projektevalueringen. 

Inspirationskataloget er udarbejdet af de seks kom-
munale projektledere, Petra Grünewald og Maria 
Kohberg-Skov fra Sønderborg Kommune, Gitte Vils 
Pedersen fra Aarhus Kommune, Malene Steiniche 
Kjær fra Silkeborg Kommune, Susanne Tang og Lone 
Kjær Hein fra Holstebro Kommune samt projekt-
koordinator Mette Marie Åbom fra Komiteen for 
Sundhedsoplysning og projektleder Johanne Biltoft 
Hansen fra Sund By Netværket.
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Introduktion 

” Den [sundhedssamtalen, red.] har nok fået 
mig til at tænke mere over, hvad der er godt 
for mig. Det er ikke altid det, man har lyst 
til, der er godt for en i længden (elev)1.

Det er i børne- og ungdomsårene, at ’kimen’ til 
voksnes sundhed og livsstil bliver lagt2. Det er derfor 
vigtigt, at der også i ungdomsårene er fokus på sund-
hed, tilbud og rammer til de unge. Erfaringer viser, 
at når de unge forlader grundskolen, ses en stigning 
i sundhedsproblematikker, fx for højt alkoholforbrug, 
eksperimenteren med rusmidler, tobaksrygning, 
dårlig kost og mindre tid og lyst til motion og fysisk 
aktivitet. Disse problematikker er ofte mere udbred-
te blandt elever på erhvervs- og produktionsskoler 
end på andre ungdomsuddannelser3, og hver anden 
erhvervsskoleelev gennemfører ikke deres uddan-
nelse4. Undersøgelser viser, at det store frafald på 
erhvervsuddannelser ofte sker som følge af personli-
ge og sociale forhold og at mange af de unge mistri-
ves og er ensomme5. Endvidere er ulighed i sundhed 
en social gradient, hvor uligheden i særdeleshed 
rammer dem med kort eller ingen uddannelse. 
Uddannelse er derfor afgørende for vores livspoten-
tiale og livskvalitet6. 

1 Evaluering af projekt Sundhedsfremme på erhvervs- og pro-
duktionsskoler 

2 KL’s forebyggelsesudspil 2018 ´Forebyggelse for fremtiden´

3 Ungdomsprofilen 2014 

4 Undervisningsministeriets tal på området, som gælder for 
skoleåret 2014/2015. Nyere undersøgelse fra Undervisnings-
ministeriet viser, at frafaldet på erhvervsuddannelsernes 
grundforløb 2013-2016 har været faldende. Dog er der tale 
om tidlige tendenser i forhold til at sige noget om fuldførelse, 
da opgørelserne alene beskriver frafaldet inden for det første 
kvartal af uddannelsen. 

5 Tal fra Psykiatri Fondens hjemmeside

6 Sundhedsstyrelsen 2011, ’Ulighed i Sundhed – årsager og 
indsatser’

I grundskolen er der systematisk opfølgning på de 
unges sundhedstilstand ved sundhedsplejersken, 
men den obligatoriske, personlige sundhedsvejled-
ning og rådgivning afkobles ofte på ungdomsud-
dannelserne. Sund By Netværket har derfor med 
projektet Sundhedsfremme på erhvervs- og produkti-
onsskoler ønsket at styrke og støtte elevernes positive 
refleksion over egen sundhed og trivsel. Dette med 
fokus på at understøtte elevernes muligheder og res-
sourcer i varetagelsen af egen sundhed og trivsel. 
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Projekt Sundhedsfremme på 
erhvervs- og produktionsskoler

Introduktion til projektet

Igennem 2 år (januar 2016 – december 2017) har fire 
medlemskommuner i Sund By Netværket arbejdet 
med sundhedsfremme på erhvervs- og produktions-
skoler. De fire kommuner er Sønderborg, Aarhus, 
Holstebro og Silkeborg, der alle har afprøvet udvalgte 
dialogværktøjer hos elever på erhvervs- og produk-
tionsskoler. Disse værende individuelle sundheds-
samtaler, undervisning og events. Det overordnede 
formål med projektet har været at fremme elevernes 
mentale og fysiske sundhed, motivation og handle-
kompetence. Med dette formål for øje har projektet 
tilstræbt:

 � at udforske anvendelighed og synergieffekt af 
udvalgte dialogværktøjer, events og undervisning

 � at styrke og støtte elevernes positive refleksion 
over egen sundhed og trivsel, med fokus på mulig-
heder og ressourcer

 � at styrke partnerskaber, erfaringsudveksling og 
systematisering af indsatser mellem kommuner 
og skoler

 
Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsens sund-
hedsfremmepulje 2015. I alt har syv erhvervsskoler 
og én produktionsskole fra de fire projektkommuner 
deltaget. I projektet er der stillet krav til, at hver 
projektkommune skal gennemføre 120 individuelle 
sundhedssamtaler i den toårige projektperiode samt 
deltage i fem undervisningsdage i mentaliserings-
programmet Robusthed. De deltagende skoler er 
vidt forskellige i organisering og kultur, hvorfor det 
i projektet har været afgørende, at der har været 
metodefrihed i afprøvningen af forskellige dialog-
værktøjer. Herved er projektet tilpasset skolernes 
lokale kontekst, hvilket uddybes i de efterfølgende 
afsnit om den enkelte projektkommune.

Baggrund for at indgå i 
projektsamarbejdet
Fælles fokus for de fire deltagerkommuner og otte 
deltagerskoler er at fremme sundhed og trivsel 
blandt unge på kommunens ungdomsuddannelser, 
herunder at fastholde de unge i deres uddannelse. 
Generelt oplever alle otte skoler, at eleverne er sær-
ligt udfordrede på deres mentale sundhed, men også 
på andre livsstilsområder som kost, fysisk aktivitet 
og rygning. 

De samarbejder, der har været mellem kommunerne 
og ungdomsuddannelserne, er ofte projektbaserede, 
og det har vist sig vanskeligt at finde et driftsori-
enteret form for samarbejde. Projektet har derfor 
tilstræbt at styrke partnerskaber, erfaringsudveksling 
og systematisering af indsatser mellem kommuner 
og skoler. 

I en travl hverdag med mange fagmål og få ressour-
cer er det svært for skolerne at presse yderligere 
tiltag ind. Derfor har projektskoler og -kommuner 
været enige om, at afprøve indsatser, der så godt 
som muligt spiller sammen med eksisterende tiltag, 
fagmål mm. samt at få sundhedsfremme og triv-
sel integreret og forankret på skolen, så det ikke er 
en indsats, der bare ”kommer og går” og som ikke 
har en virkning på andre end de elever, der direkte 
omfattes af indsatsen. 
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Projektkommunerne 
Følgende afsnit er en præsentation af de enkelte projektkommuner og deres arbejde med projektet.

SILKEBORG KOMMUNE

I Silkeborg Kommune bor godt 91.000 mennesker. 
Der er flere uddannelsesinstitutioner – både ung-
domsuddannelser og videregående uddannelser. 
Projekt SundUng Silkeborg har været et samarbejds-
projekt mellem sundhedsplejen og Sundhedshuset 
i Silkeborg Kommune, Teknisk Skole Silkeborg og 
SOSU-skolen Silkeborg. 

Skolerne i projektet
Hotel- og restaurantskolen på Teknisk skole Silke-
borg uddanner kokke, ernæringsassistenter, cate-
re, smørrebrødsjomfruer og tjenere og har årligt 
omkring 20 GF1-elever, 40 GF2-elever og 80 elever 
på hovedforløb.

SOSU-skolen Silkeborg uddanner SOSU-hjælpere, 
SOSU-assistenter og pædagogiske assistenter og 
har årligt omkring ca. 35 elever på GF1, 150 elever på 
GF2 og 300 elever på hovedforløb.

Begge skoler tilbyder en række efter- og videreud-
dannelseskurser.

Undervejs i projektperioden har begge skoler gen-
nemgået en fusion. Således går Teknisk Skole Silke-
borg, efter at være blevet fusioneret med Silkeborg 
Business College, nu under navnet College 360˚, og 
SOSU-skolen Silkeborg går, efter at være blevet fusi-
oneret med SOSU-skolen Aarhus, nu under navnet 
SOSU Østjylland.

Begge skoler har indgået aftaler med Silkeborg 
Kommune, hvor begge parter finansierer en rusmid-
delkonsulent, der kommer på skolerne. Det samme 
er tilfældet med en mentor, der hjælper de allermest 
udsatte unge til at gennemføre en erhvervsuddannel-
se. 

Sundhedshuset holder i samarbejde med SSP, poli-
tiet og rusmiddelcentret årligt nogle forebyggelses-

dage på ungdomsuddannelserne, hvor emner som 
eksempelvis prævention, skat, misbrug, hurtige lån, 
søvn og trafiksikkerhed er på programmet. Derud-
over er der i løbet af året også events på skolerne 
omkring rygning, alkohol, rusmidler og seksuel 
sundhed. Derfor har der ikke i dette projekt været 
udviklet nye events, da både skoler og sundheds-
personale udtrykker, at niveauet for denne form for 
formidling er passende.

Tidligere har de to skoler også indgået i et projekt 
vedrørende røgfri rammer.

Der har ikke tidligere været prøvet en obligatorisk 
samtale med alle elever, hvor der er fokus på sund-
hed og trivsel i et mere forebyggende perspektiv; 
tidlig opsporing, rådgivning og evt. henvisning til 
relevant støtte hos den enkelte elev.

Organisering
Projektejer har været den ledende sundhedsple-
jerske i Silkeborg Kommune, og derudover har 
styregruppen bestået af leder af Sundhedshuset, 
Kvalitetschef på Teknisk Skole Silkeborg og Uddan-
nelseschef på SOSU-skolen Silkeborg.

Fra hver skole blev der udpeget en kontaktperson, 
der skulle være sundhedsvejlederens bindeled til 
kontaktlæreren for de involverede hold, men efter-
hånden blev det mere oplagt, at kontakten foregik 
direkte mellem sundhedsvejlederen og kontaktlæ-
rerne.

Projektledelsen har været varetaget af en sundheds-
konsulent, der i tæt samarbejde med sundheds-
vejlederne har sikret projektets fremdrift. Der har 
været to sundhedsvejledere tilknyttet projektet. Én er 
uddannet sundhedsplejerske og en anden sygeple-
jerske.
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Projektets aktiviteter
I projektet har der primært været fokus på at tilby-
de obligatoriske sundhedssamtaler til GF1-elever 
på Hotel- og restaurantskolen (Teknisk Skole) og 
SOSU-skolen, og de øvrige elever på de to skoler har 
haft muligheden for at få en sundhedssamtale, hvis 
de ønskede det. I andet projektår har der også været 
sundhedssamtaler på ét GF1-hold og ét GF2-hold på 
andre brancheskoler på Teknisk skole Silkeborg, på 
to GF2-hold på SOSU-skolen, på ét GF1-hold på Sil-
keborg Business College samt på tre værkstedshold 
på produktionshøjskolen. I alt er der blevet afholdt 
211 sundhedssamtaler i projektperioden.

Sundhedssamtaler
Sundhedsvejlederen har aftalt med kontaktlæreren 
på det pågældende hold, hvilken dag sundhedssam-
talerne kunne passe bedst ind i elevernes skema, og 
derefter har eleverne på skift fået en samtale ud fra 
Ungehjulet, som er udviklet i Silkeborg Kommune i 
forbindelse med projektet.

Ungehjulet består af et hjul med 11 emner, de fleste 
unge forholder sig til i deres liv: Skole, interesser, 

mad og motion, rygning og snus, alkohol og rus-
midler, helbred, mental sundhed, søvn, seksuel 
sundhed, familie, venner. Sundhedsvejlederen har 
haft en interviewguide til hvert emne, så der blev 
spurgt nogenlunde ens ind til hver elev, selvom dette 
selvfølgelig har været afhængigt af elevens svar og 
udfordringer.

Hvert emne tales igennem med den unge ud fra 
interviewguiden, og efterfølgende sætter eleven et 
kryds på en skala fra 1 til 5, der beskriver hvor til-
freds vedkommende er med dette aspekt af sit liv. En 
elev, der er ryger, kan således godt placere sig selv 
på en 5’er under rygning/snus, hvis han/hun rigtig 
godt kan lide at ryge. Dette giver sundhedsvejlederen 
en indikation af, at eleven ikke er så motiveret for 
at stoppe. En anden elev kan eksempelvis synes, at 
han/hun har mange venner, men at de ikke er gode 
for ham/hende. Derfor scorer vedkommende måske 
dette emne til en 2’er. Fornemmer sundhedsvejle-
deren en motivation hos eleven til at gøre noget ved 
det, vil hun derfor gå mere i dybden med dette emne 
i samtalen.
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Har du lyst til at snakke med sundhedsvejlederen?

Dit navn og nummer:

Ungehjulet er udviklet af Silkeborg Kommune. Det er et samtaleværktøj, der danner 
grundlag for elevernes sundhedssamtaler.

Arbejdspunkter:
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Sundhedsvejlederne henviser videre til støtte og 
tilbud, der enten er på skolerne, i kommunen eller i 
den frivillige sektor. Desuden er en del elever blevet 
opfordret til at tage kontakt til deres egen læge. 
Sundhedsvejlederen har kunnet tilbyde 1-2 opfølgen-
de samtaler ved behov. Hvis der er særlige bekym-
ringer hos en elev, har sundhedsvejlederen opfordret 
til at inddrage kontaktlæreren, hvilket eleven i de 
fleste tilfælde har indvilliget i.

Når alle elever på et hold har fået en sundheds-
samtale, giver sundhedsvejlederen en generel 
tilbagemelding til kontaktlæreren, hvis der er flere 
elever, der er udfordrede af den samme problematik 
–  eksempelvis søvn eller ustabilt blodsukker. Her 
har læreren mulighed for at inddrage sundheds-
vejlederen i klasseundervisning i relevante emner. 

Sundhedsvejlederne er blevet inddraget i klasse-
undervisning i enkelte tilfælde, hvor der er blevet 
undervist i emnerne søvn, stabilt blodsukker samt 
eksamensangst.

Eleverne er blevet henvist til egen læge, selvhjælps-
grupper, Sundhedshusets rygestopforløb (der er 
blevet afholdt ét på hver af de to primære sam-
arbejdsskoler), Overvægtsklinikken, Base2GO (et 
frivilligt drevet værested primært for borgere med 
anden etnisk baggrund end dansk) og forebyggende 
alkoholrådgiver. Derudover er der blevet henvist til 
de øvrige støttepersoner, der findes på skolerne, som 
elevcoach/supervisor, studievejleder, kontaktlærere 
etc.

Tabel 1: Antal afholdte sundhedssamtaler, Silkeborg.

UDDANNELSESINSTITUTION SUNDHEDSSAMTALE
OPFØLGENDE 

SUNDHEDSSAMTALE
AFHOLDTE 

SUNDHEDSSAMTALER I ALT
HENVISNING

Hotel- og restaurantskolen 
GF1

26 5 31 1

SOSU-skolen GF1 58 14 72 17

SOSU-skolen GF2 37 4 41 11

Auto GF1 18 3 21 2

Data GF2 11 3 14 2

Silkeborg Business College 
GF1

26 4 30

Produktionshøjskolen* 35 35 6

I alt 211 33 244 39

* Lærerne på værkstederne har været med til sundhedssamtalerne, og de varetager opfølgningen, hvor det er relevant.
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Udvikling af samarbejdet om 
sundhedsfremme og forebyggelse 
målrettet unge
Styregruppen for projektet er på baggrund af en 
egenevaluering ikke i tvivl om, at de individuelle, obli-
gatoriske sundhedssamtaler giver mening i forhold 
til at opspore uhensigtsmæssig sundhedsadfærd og 
mistrivsel, og ikke mindst at det er med til at igang-
sætte en refleksion hos den enkelte elev omkring 
egne vaner. Især ville indsatsen blive styrket, hvis 
kontakten mellem sundhedsvejlederen og kontakt-
lærerne blev endnu tættere, og sundhedssamtalerne 
i højere grad blev en integreret del af faget Sundhed 
og samfund eller anden relevant undervisning.

Alligevel kan der ikke på nuværende tidspunkt afses 
ressourcer hverken fra skolernes eller kommunens 
side. Dog vil det være muligt for de to primære sam-
arbejdsskoler at bruge en sundhedsvejleder i sund-
hedshuset i tilfælde af, at kontaktlærerne oplever, at 
der er en elev, der har brug for en sundhedssamtale.

Til marts skal evalueringen fremlægges på et møde 
i Garantiskolesamarbejdet på erhvervsskoler med 
henblik på at arbejde videre med sundhedssamtaler i 
en eller anden form. Det kan være i endnu et projekt, 
hvor der søges eksterne midler, eller en model hvor 
skoler og kommuner sammen finansierer udgifterne. 
De events og forebyggelsesdage, der hele tiden har 
været på ungdomsuddannelserne, fortsætter. Des-
værre vil robusthedsforløbene ikke fortsætte i denne 
afprøvede form.
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Holstebro Kommune er beliggende i Vestjylland og 
har et indbyggertal på 58.000. Kommunen har flere 
uddannelsesinstitutioner, hvoraf 2 uddannelsesret-
ninger har indgået i dette projekt. 

Skolerne i projektet
SOSU-skolen har hovedsæde i Herning. Holste-
bro-afdelingen deler matrikel og kantine med en 
række andre erhvervsuddannelser. Der er et årligt 
optag på ca. 160 elever, hvoraf ca. 40 går på GF1, 
og ca. 120 går på GF2. Hovedparten af de unge der 
starter på SOSU-skolen er kvinder.

Center for Transport og Logistik er en del af Uddan-
nelsescenter Holstebro (UCH) og dækker over 
uddannelserne mekaniker, lageroperatør og chauffør. 
Skolens matrikel ligger separat fra resten af UCH, og 
den har sin egen kantine. Skolen har i 2017 optaget 
ca. 60 elever på GF1 og ca. 155 elever på GF2 fordelt 
på auto-, lager- og chaufføruddannelsen. Hovedpar-
ten af de unge, der starter hos Center for Transport 
og Logistik, er mænd.  

Begge skoler har nogen erfaring i at arbejde med 
sundhedsfremmende indsatser, og der har tidligere 
været etableret et samarbejde mellem Holstebro 
Kommune og Center for Transport og Logistik.

Organisering
Indsatsen har i Holstebro været forankret i en styre-
gruppe bestående af uddannelseslederne fra de to 
uddannelser, lederen af Sundhedsplejen og centerle-
der for Center for Sundhed samt de to projektledere. 
Projektledelsen har været delt mellem en projekt-
leder i Sundhedsplejen og en konsulent i Center for 
Sundhed. Formålet med dette har været at fremme 
samarbejdet på tværs i relation til sundhedsfremme 
og forebyggelse blandt unge. 

Der har desuden været en arbejdsgruppe i projektet 
bestående af de to projektledere og de to uddannel-
sesledere. Ydermere har der været løbende og jævn-
lig kontakt mellem projektlederne og underviserne 
på skolerne. Projektet har juridisk været forankret 
hos lederen af Sundhedsplejen.

Projektets aktiviteter
Aktiviteterne i projektet har været gennemført både 
i 2016 og 2017, og de har været centreret om 1) 
sundhedsværksted, 2) sundhedssamtaler, 3) events 
og 4) etablering af samarbejde på tværs. Sundheds-
værksted og -samtaler har udelukkende været for GF 
1-eleverne, mens de fleste events har involveret alle 
elever på uddannelserne. 

Sundhedsværksted
Sundhedsværkstedet er inspireret af Sundhedseks-
perimentariet, der er udviklet af læge Poul Lundgård 
Bak. Formålet med værkstedet er, at de unge på 
en sjov og involverende måde får viden, bliver nys-
gerrige på og reflekterer over deres egen sundhed 
som optakt til de individuelle sundhedssamtaler. 
Sundhedsværkstedet indeholder seks stationer med 
forskellige sundhedstemaer, som er udvalgt bl.a. på 
baggrund af en Kahoot7 lavet på klassen i forbindelse 
med sundhedsintroen. 

 � Test din kondition: Måling af blodtryk og puls samt 
gennemførelse af ”7 minutes”- app

 � Bliv klog på din styrke i ryggen og lungerne og 
prøv at have rygerlunger 

 � Test din højde, vægt, BMI, syn og farvesyn

 � Test din intimgrænse og lær hvad, der aktiverer 
din alarmhjerne – og afprøv en metode til at få den 
i ro igen

 � Test din reaktionstid og koncentration – og find 
dine topstyrker

 � Test din viden om alkohol, hash og rygning 

Sundhedsværkstedet er gennemført for alle GF1-ele-
ver. Eleverne blev opdelt i hold af 3-5 elever, som 
fulgtes rundt på de forskellige stationer. Alle elever 
fik udleveret en værkstedsmanual, hvori de bl.a. 
skrev værdier fra de forskellige stationer. I manualen 
var der også et individuelt spørgeskema med for-
skellige trivsels-, sundheds- og misbrugsspørgsmål. 
Manualerne var udgangspunkt for de individuelle 
sundhedssamtaler. 

7 Digital quizplatform, som er velegnet til brug i forbindelse 
med undervisning og læring.

HOLSTEBRO KOMMUNE
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Sundhedssamtaler
Sundhedssamtalerne var præsenteret både som en 
del af introforløbet og i forbindelse med sundheds-
værkstedet, og alle GF1-elever deltog. To sund-
hedsplejersker med stor erfaring fra samtaler og 
sundhedspædagogisk arbejde med elever i udskoling 
og på ungdomsuddannelser stod for samtalerne, 
og eleverne mødte dem både ved events og i sund-
hedsværkstedet forinden. I samtalerne var fokus på 
elevernes trivsel og sundhed, på at opspore sund-
heds- og trivselsmæssige udfordringer og at sende 
de unge videre i relevante andre regi, hvis der var 
behov for det. På baggrund af sundhedssamtaler og 
refleksioner over sundhedsværkstedet valgte en stor 
del af eleverne at opstille mål for egne sundheds-
indsatser. De opfølgende samtaler er tilbudt elever 
som opfølgning på opsatte mål, eller hvor der blev 
skønnet behov for det. 

Samtalerne foregik i skoletiden og i et lokale på sko-
len. Eleverne blev sendt af deres lærer, hvilket over-
flødiggjorde rekruttering og lettede planlægningen.

Andre indsatser, der er henvist til: egen læge, Spiren 
(anonym familie-/ungerådgivning), TUBA, coach på 
skolen eller på skolehjemmet, alkoholbehandlin-
gen, ’Lær at tackle angst og depression’ i Center for 
Sundhed, Rygestophjælp og fritidsvejledning. Både i 
sundhedsværkstedet og i sundhedssamtalerne blev 
der anvendt og henvist til sundheds-apps og elemen-
ter fra robusthedsprogrammet var integreret. 

Tabel 2: Antal afholdte sundhedssamtaler, Holstebro.

UDDANNELSESINSTITUTION SUNDHEDSSAMTALE
OPFØLGENDE 

SUNDHEDSSAMTALE
ANDEN OPFØLGENDE 
SUNDHEDSSAMTALE

SUNDHEDSSAMTALER 
I ALT

Transport & 
logistikuddannelsen

97 26 8 131

SOSU-skolen 59 22 3 84

I alt 156 48 11 215

Events
I projektperioden er der gennemført en række events 
med forskellige temaer. 

Intro til sundhed er den eneste event, som kun 
GF1-eleverne blev præsenteret for. Eventen foregik 
under introforløbet og bestod af 1) gruppearbejde 
med quiz om ”sundhed er et vidt begreb”, 2) Kahoot 
om sundhed, 3) motionsbanko. Elever og undervisere 
blev præsenteret for vigtigheden af at sætte fokus på 
sundhed i uddannelse og praktikforløb samt projek-
tets øvrige aktiviteter. Ved alle events var der præmi-
er, hvilket i høj grad var med til at fremme elevernes 
motivation og energien i aktiviteterne

Målgruppen for de øvrige events har været alle elever 
på skolerne. Der er gennemført rygestopevents på 
begge skoler, som i 2017 har været suppleret af 
rusmiddelforebyggende event. På SOSU skolen er 
der endvidere gennemført tre rygestopgruppeforløb. 
På Center for Transport og logistik har det ikke været 
muligt at samle nok til et gruppeforløb. I stedet er 
der gennemført individuelle rygestopforløb med de 
unge, der var interesseret i det. 

I forbindelse med Sundhedsstyrelsens kampagne 
”Kun med kondom” i uge 37 og 38 er der både i 2016 
og 2017 lavet kampagneevents på begge skoler. 
Eventen bestod af tre dele: 1) intro til kampagnen 
med undervisning om seksuel sundhed og unge, 2) 
gruppearbejde med quiz om sexsygdomme og præ-
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vention samt kondompåsætning, 3) kampagneevent 
for hele skolen med sex-jeopardy, kondompåsæt-
ningskonkurrence, rådgivningsstand og kondomsta-
fet.

På Center for Transport og Logistik er der gennem-
ført en bevægelsesrettet indsats forestået af kom-
munens idræts- og bevægelseskonsulent. Formålet 
var at se på muligheder for at opnå 45 minutters 
bevægelse i skoledagen. I forløbet er der udviklet fem 
sundhedstavler med information om sundhed, reflek-
sionsspørgsmål og forskellige bevægelsesøvelser. 
Bevægelse er sat på skoleskemaet, og der lægges op 
til aktive pauser. Derudover er der indkøbt en Panna-
bane8 og en basketballkurv for at fremme elevernes 
muligheder for fysisk aktivitet. 

8 En pannabane er en mindre lukket bane til eksempelvis 
fodbold og andet boldspil. 

Udvikling af samarbejde om 
sundhedsfremme og forebyggelse 
målrettet unge
I projektperioden er der opnået større samarbejde 
om sundhedsfremme og forebyggelse målrettet unge 
på tværs af sektorgrænser. Dette er bl.a. sket ved, at 
konsulenter fra forskellige områder – sundhed, mis-
brug og idræt/bevægelse – har deltaget i forskellige 
events og sundhedsværksteder samt kvalificering 
heraf. Projektet har resulteret i en øget bevidsthed 
hos parterne om hinandens indsatser og mulige 
fremtidige tværfaglige samarbejder om målgrup-
pen. Ligeledes er det lykkes at sikre større viden om 
eksisterende tilbud og på den måde fremme henvis-
ninger til rette indsatser. Både i sundhedssamtalerne 
og i dagligdagen på skolerne. 
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Sønderborg Kommune er beliggende i Sønderjylland 
og har et indbyggertal på 74.800. Kommunen har flere 
uddannelsesinstitutioner, hvoraf en erhvervsuddan-
nelse og en produktionshøjskole har indgået i dette 
projekt. 

Skolerne i projektet
Sønderborg Produktionshøjskole (SPH) tilbyder et 
produktionsskoleforløb, som skal styrke elevernes 
faglige, sociale og personlige udvikling og forbed-
re deres muligheder i uddannelsessystemet og på 
arbejdsmarkedet. Skolens primære formål er at øge 
elevernes mulighed for at påbegynde en kompeten-
cegivende erhvervsuddannelse eller en ungdomsud-
dannelse. Som alternativ hertil kan en ansættelse på 
arbejdsmarkedet også være et mål. Skolen tilbyder 
forskellige værksteder som Body & Mind, Den grønne 
linje, El, Grafisk, Håndværk og Køkken. 
 
Den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU) er en 
toårig ungdomsuddannelse for elever, der er mellem 
16 og 25 år. Uddannelsen er opdelt i fire perioder 
af 20 ugers undervisnings- eller erhvervstræning 
og giver titlen erhvervsassistent. På uddannelsen 
vægtes holdfællesskab og trygge rammer højt.   KUU 
tilbydes i et samarbejde mellem bl.a. Sønderborg 
Produktionshøjskole og EUC Syd. I dette projektkata-
log indgår KUU som en del af produktionshøjskolen, 
da aktiviteterne for denne gruppe fysisk er foregået 
på Produktionshøjskolen.

Erhvervs Uddannelses Center Syd (EUC Syd) er 
en af Sønderjyllands største uddannelsesinstituti-
oner, hvor der hvert år uddannes og efteruddannes 
ca. 20.000 personer. En af EUC Syds afdelinger er 
placeret i Sønderborg, og her udbydes bl.a. forskelli-
ge erhvervsuddannelser, EUX-retninger, HTX og den 
engelsksprogede IB Diploma. 

Organisering
Projektet er i Sønderborg Kommune forankret 
i Sundhedscentret under forvaltningen Borger, 
Beskæftigelse & Sundhed. Projektejeren er sund-
hedschefen i Borger, Beskæftigelse & Sundhed, og 
projektet understøtter kommunens strategi, Sundhed 
og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år (2014-

2017), som er en del af sundhedspolitikken ”Sund 
kommune - Fælles ansvar” (2016-2018).

Projektet har haft en styregruppe bestående af EUC 
Syds afdelingschef, Produktionshøjskolens forstan-
der, en sundhedsplanlægger fra staben i Borger, 
Beskæftigelse & Sundhed, Sundhedscentrets leder 
samt projektlederen. Styregruppen mødes 2-4 gange 
årligt.

Der har ligeledes været en arbejdsgruppe bestående 
af tre værkstedsledere fra Produktionshøjskolen, en 
lærer fra EUC Syd, sundhedsvejlederen og projektle-
deren. 

Projektets aktiviteter
Aktiviteterne i projektet har været gennemført både i 
2016 og 2017 og har været koncentreret om 1) sund-
hedssamtaler og 2) events. Tilbud om sundhedssam-
taler samt events er for alle elever på skolerne.

Sundhedssamtaler
Sundhedssamtalerne blev de første tre måneder 
varetaget af to sundhedsvejledere fra Sundheds-
centret (ansat 15 timer ugentligt), hvorefter det af 
praktiske årsager overgik til en enkelt sundhedsvej-
leder (ansat 30 timer ugentligt). Der tages i samta-
lerne afsæt i den teoretiske og metodiske tilgang, 
der anvendes i Sundhedscentrets forebyggende 
indsatser, og samtalerne kan derfor ses som Sund-
hedscentrets forlængede arm ud på de to skoler. 
Sundhedsvejlederen er tilstede én fast ugedag på 
hver skole. Derudover er der en ekstra ugedag, som 
kan bruges ved behov. Sundhedsvejlederen har et tæt 
samarbejde med projektlederen, men har derudover 
også mulighed for at sparre med Sundhedscentrets 
psykologer. 

Sundhedssamtalerne foregår på skolerne, og de er 
frivillige og anonyme. Eleverne kan kontakte sund-
hedsvejlederen personligt via Facebook, mail/SMS 
eller telefonisk. Samtalerne tager afsæt i elevens 
oplevede udfordringer i forhold til sundhed og trivsel, 
og der tilbydes op til tre opfølgende samtaler pr. elev. 
Ved behov henvises eleverne til øvrige sundhedstil-
bud som egen læge, LMS, PsykInfo, TUBA, Ventilen, 
Psykiatrifondens rådgivning til unge, Kræftrådgivning 
for unge m.fl. Det har gennem projektet været muligt 

SØNDERBORG KOMMUNE
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at henvise elever til indsatser i Sundhedscentret, 
selvom de ikke er fyldt 18 år, hvilket i et begrænset 
omfang har været benyttet. I sundhedssamtalerne 
er der endvidere blevet anvendt og henvist til sund-
heds-apps og elementer fra robusthedsprogrammet 
er delvist integreret. 

Events
I projektperioden er der gennemført forskellige 
events for begge skoler. I efteråret 2016 og 2017 har 
der været afholdt en sundhedseftermiddag med info-
stande omkring bl.a. rygning, rusmidler, kost, seksu-
el sundhed, fysisk aktivitet og boder med muligheder 
for sunde snacks. Derudover har der været foredrag 
med eksempelvis Mads Herschend, Travelape og 
Børns Vilkår. De forskellige events har været forsøgt 
sammentænkt med skolens øvrige aktiviteter og er 
derfor ikke udelukkende et resultat af projektet. 

Udover ovenstående er der undervejs i projektperi-
oden kommet et øget fokus på, hvordan sundheds-
vejlederen kan byde ind med relevante oplæg og 
undervisningstilbud omkring fx energidrikke, sunde 
madpakker, et sundere valg, kostens betydning for 
kroppen og bevægelse i pauserne på begge skoler. 
Dette planlægges løbende sammen med underviser-
ne på skolerne.

Tabel 3: Antal afholdte sundhedssamtaler, Sønderborg.

UDDANNELSESINSTITUTION SUNDHEDSSAMTALE OPFØLGENDE SUNDHEDSSAMTALE AFHOLDTE SAMTALER I ALT

Produktionshøjskole 115 54 169

EUC-Syd   33 17 50

I alt 148 71 219

Udvikling af samarbejdet om 
sundhedsfremme og forebyggelse 
målrettet unge
I projektperioden har der været fokus på at skabe 
sammenhæng mellem sundhedssamtalerne og de 
allerede eksisterende tilbud kommunalt og i andet 
regi. Projektlederen og sundhedsvejlederen har 
lavet et stort opsøgende arbejde for at sikre en viden 
omkring så mange af tilbuddene som muligt for at 
kunne henvise de unge til de rette tilbud og samtidig 
afdække, hvad der mangler. 

Det har været interessant at afprøve kendte metoder 
til en anden målgruppe, og når projektet ophører d. 
30. juni 2018, vil den nye viden og samarbejdsrelati-
oner indgå som vigtige elementer i det eksisterende 
netværk, UngeLiv. UngeLiv er en driftsbaseret net-
værksstruktur mellem sundhedsafdelingen i Søn-
derborg Kommune og ni uddannelsesinstitutioner, 
hovedsageligt ungdomsuddannelser. Netværket er 
grobund for udvikling og igangsætning af forskellige 
indsatser og tiltag med fokus på sundhed og trivsel. 
Hvorvidt projektet fortsætter udover dette, er der ikke 
taget stilling til endnu.
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Aarhus er Danmarks andenstørste by (336.411 ind-
byggere) og har den højeste koncentration af unge 
studerende i forhold til indbyggere. Der er således 
rig mulighed for at tage en ungdomsuddannelse. 
Byen har fire store erhvervsskoler, to erhvervsrettede 
gymnasier, syv almene gymnasier og fire skoler, der 
tilbyder HF. Derudover råder byen over flere mindre 
erhvervsuddannelser samt tre produktionsskoler. I 
dette projekt samarbejder Aarhus Kommune med 
Jordbrugets Uddannelse Center Aarhus (JU) og Sko-
len for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tand-
teknikere (SKT).

Skolerne i projektet 
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU) er en 
stor erhvervsskole med fire afdelinger i og omkring 
Aarhus (Beder, Malling, Vejlby og Bredballegård). 
Hver afdeling har sit speciale inden for det grøn-
ne område. Skolen deltager i projektet med deres 
GF1-elever (årligt GF1-elevoptag på ca. 80). Der er 
sundheds-, trivsels- og frafaldsrelaterede udfordrin-
ger blandt eleverne. 

Skolen for klinikassistenter, tandplejere og kliniske 
tandteknikere (SKT) udbyder fire uddannelser, hvoraf 
klinikassistent- samt laboratorieteknikeruddannel-
sen er erhvervsrettet. Klinikassistentuddannelsen 
deltager i projektet med deres GF2-elever. I uddan-
nelsen som klinikassistent er der i flere fag fokus 
på forebyggelse og sundhedsfremme. Skolen har 
derudover erfaringer med sundhedsfremmeindsat-
ser i form af rådgivningstilbud ved rygestoprådgiver, 
tilbud om motion samt KRAM-faktorerne som en del 
af undervisningen. Klinikassistentuddannelsen har et 
årligt elevoptag på ca. 50 elever på GF2. Hovedparten 
af de unge, der starter på SKT, er kvinder.

Både lærere, vejledere og mentorer på de pågæl-
dende skoler efterlyser i høj grad kompetenceudvik-
ling på sundhedsområdet. De ønsker at få en større 
forståelse for de sundheds- og trivselsmæssige 
udfordringer, der viser sig hos de unge, og flere 
redskaber til, hvordan man kan tackle disse udfor-
dringer. Derudover er der et ønske fra skolernes side 
om at få et større kendskab til allerede eksisterende 
tiltag i Aarhus Kommune eller blandt andre aktører i 
civilsamfundet.

Organisering
Projektet forankres som et pilotprojekt under Aarhus 
Kommunes sundhedspolitik, som går på tværs af 
kommunens seks magistratsafdelinger med projekt-
ledelsen i Sundhedsudvikling (Magistraten for Sund-
hed og Omsorg, MSO). Der refereres til den tværma-
gistratslige Sundhedsstyregruppe på området. Den 
viden og de erfaringer, som projektet bidrager med, 
anvendes til udvikling af nye og evt. eksisterende 
indsatser i et tværmagistratsligt samarbejde.

Projektet er organiseret i en arbejdsgruppe bestå-
ende af projektleder, afdelingsleder fra JU samt 
projektmedarbejdere i form af opkvalificerede med-
arbejdere fra skolerne, som varetager sundhedssam-
taler, robusthedsundervisning m.m. Medarbejdere 
fra Sundhed & Omsorg og Børn & Unge (MBU) er 
desuden tilknyttet arbejdsgruppen ad hoc. Udover de 
fælles arbejdsgruppemøder afholdes lokale møder 
på JU og SKT.

Aarhus Kommune har gennem mange år på for-
skellig vis arbejdet med indsatser omkring sundhed, 
trivsel og fastholdelse på ungdomsuddannelserne. 
Indsatserne er ikke altid systematiske eller internt 
koordinerede i kommunen og med skolernes egne 
lokale tiltag. Ud over projektets mål om øget sundhed 
og trivsel blandt de unge, forventes det, at indsatsen 
i Aarhus Kommune bidrager til et øget samarbejde 
med skolerne og internt i kommunen, kobling af 
sundhed og trivsel til fastholdelsesdagsordenen samt 
øget sammenhæng til eksisterende lokale tiltag. 

Projektets aktiviteter
Projektet i Aarhus Kommune indeholder sundheds-
samtaler, breddeidræt/bevægelsestiltag, Food Maker, 
rygestopevents, speciale i sundhedskompetence 
samt fokus på etablering af organiseret samarbejde 
internt i kommunen. 

Sundhedssamtaler
For at sikre ønsket om bæredygtighed i projektet 
varetages sundhedssamtalerne af lærere/kontakt-
lærere på de respektive skoler. Fire medarbejdere på 
JU og to medarbejdere på SKT er udvalgt af skolen 
til at varetage samtalerne. Forud for disse samtaler 
opkvalificeres medarbejderne dels af Folkesundhed 
Aarhus, MSO, der har socialrådgivere, psykologer 

AARHUS KOMMUNE
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Personlige og realistiske ønsker for fremtiden: __________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Hvad er dit første 
skridt på vejen mod dit 
ønske?
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Hvordan vil du gøre?
Hvornår vil du gøre det?
Hvilke erfaringer har du?
Hvilke tanker er gode for dig?

Hvad kan forhindre dig 
i at opnå dit ønske?

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Hvilke barrierer er der på 
vejen?
Hvor er dine risikosituationer?
Hvem kan forhindre dig?
Har du dårlige tankemønstre?

Hvad skal der til, for at 
du bliver på vejen mod 
dit ønske?
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Hvor er du tidligere lykkedes?
Hvordan kan du forberede dig 
på situationer, der bliver 
svære?
Hvem kan støtte dig?

Jeg vil 
gerne

Hvor er du nu?

Ungehjulet

Samtalerne på JU er obligatoriske for alle GF1-ele-
verne. På SKT bliver samtalerne præsenteret som et 
tilbud som del af forløbet, og ingen af eleverne har 
undervejs i forløbet frabedt sig at deltage. I doku-
mentationen af samtaler fremgår antal samtaler, 
udfordringer hos eleven samt mulig henvisning og/
eller opfølgende samtale. Der er afsat 40 minutter til 
den indledende samtale med mulighed for opfølgning 
på samtaler på 20 min. 

og andre sundhedsfaglige personaler ansat, dels af 
sundhedsplejersker i MBU. MSO og MBU sammen-
sætter i samarbejde med skolerne disse kompeten-
cedage med den motiverende samtale og ungehjulet 
som omdrejningspunkt. Formålet med lærernes 
opkvalificeringen er:

 � At blive bedre til at samtale med eleverne om 
emner, som skaber mistrivsel for den enkelte elev.

 � At få redskaber til at sætte forandringsprocesser i 
gang.

 � At kunne anvende en spørgeguide (Ungehjulet) til 
at understøtte samtalen med og derved komme 
omkring specifikke emner.

 � At få kendskab til relevante henvisningsmulighe-
der via sundhedsplejen, et katalog over henvis-
ningsmuligheder kategoriseret efter Ungehjulets 
emner samt Aarhus ung App. kendskab

Ungehjulet som var udgangspunkt for elevernes samtale i Aarhus Kommune
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Events
I projektperioden er der gennemført flere events, 
bl.a. rygestopevent og Food Maker-arrangement. 

Ca. 200 elever bor på skolehjem på JU. Eleverne 
betaler for kost og logi og får mad i kantinen til hver-
dag. I weekenderne skal de selv sørge for maden og 
kan benytte et lille køkken til madlavningen. I projek-
tet er det besluttet at koble Food Maker til projektet 
med det formål at give eleverne handlekompetencer i 
praksis, madglæde og fællesskab igennem deltagel-
se i madlavning.  Rygestopeventen foregik på SKT i 
samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Begge skoler har i projektperioden været bredde-
idrætsskoler, hvilket gav mulighed for at introducere 
eleverne for forskellige former for motion i samar-
bejde med lokale idrætsforeninger. Af to omgange 
er der afholdt motionsdag på JU for GF1-elever med 
deltagelse af forskellige motionstilbud (Yoga, crossfit, 
fitness i det fri, løbeskole og Disc Golf). Dette med 
henblik på dels at inspirere eleverne til at starte i 
en idrætsforening i lokalområdet, dels for at under-
søge muligheden for oprettelse af nye hold enten i 
lokalforeningerne eller på JU efter skoletid.  SKT har 
gennem Breddeidræt samarbejdet med to idræt-stu-
derende, som har haft idrætsundervisning med 
elever på skolen. Derudover har eleverne deltaget i 
idrætsundervisning i DGI-huset med instruktører fra 
Højbjerg Idrætsforening, der præsenterede eleverne 
for diverse motionsformer.

Elever på både SKT og JU fik desuden mulighed for i 
et halvt år at træne gratis i en idrætsforening, hvilket 
flere benyttede sig af. Breddeidrætsprojektet og 
dermed det gratis kontingent sluttede under projekt-
perioden. 

I Aarhus Kommune er der stort fokus på, hvordan 
hverdagen skaber plads til eller begrænser mulig-
hederne for at leve og vælge sundt. I den forbindelse 
blev en specialestuderende koblet på projektet på én 
af afdelingerne under JU. Der var i undersøgelsen 
fokus på KRAM-faktorerne og i særdeleshed på kost 

og rygning, da disse to faktorer fremgik mest tydeligt 
i oplevelserne på skolen.

Helt overordnet viste det sig, at selvom eleverne 
umiddelbart har muligheder for at vælge sundt, bli-
ver de begrænset af de traditioner, kulturer, rammer 
og fællesskaber, som de indgår i. Der er adskillige 
ting, som opfordrer til en sund livsstil, men hverda-
gen levner ikke megen plads til sundhed for eleverne. 

Resultaterne fra dette speciale har bl.a. medvirket 
til ændring af rygeregler – i første omgang i form af 
afgrænsede områder for rygning.

Udvikling af samarbejdet om 
sundhedsfremme og forebyggelse 
målrettet unge
Der opnås ikke altid den ønskede forandring inden 
for sundhed, trivsel og derigennem gennemførelse af 
uddannelse, når de strukturelle og organisatoriske 
rammer på uddannelsesinstitutionerne ikke under-
støtter de mere målrettede sundhedsfremmende 
og forebyggende tiltag, der igangsættes, såsom 
trivselssamtaler, events og idrætsdag i dette projekt. 
Normer, kulturer, strukturer og relationer spiller alt 
sammen ind i hverdagen og har betydning for hvilke 
handlinger, der er mulige for eleverne i forskellige 
situationer. Når kommunen ikke er koordineret og 
systematisk i sine indsatser, skaber det samtidigt 
forvirring på uddannelserne, som kan have svært 
ved at prioritere indsatserne.  Derfor er der i pro-
jektperioden blevet arbejdet på, at kommunen kan 
fremstå som én enhed. Dette arbejde fortsætter efter 
projektperioden. I et allerede etableret fastholdel-
sesberedskab er der nu nedsat en tværmagistrats-
lig gruppe bestående af kommunale aktører, der i 
samarbejde med skolerne forventes at bidrage til en 
mere systematisk og koordineret indsats omkring 
sundhed, trivsel og fastholdelse. Konkret arbejdes 
der på JU på at få sundhedssamtalerne forankret i 
faget ”Samfund og Sundhed” på GF1. Der er enighed 
om at gentage bevægelsesdagen inklusiv et ønske 
om Food Maker-pop up. Samtidigt er robusthed 

Tabel 4: Antal afholdte sundhedssamtaler, Aarhus.

UDDANNELSESINSTITUTION SUNDHEDSSAMTALE OPFØLGENDE SUNDHEDSSAMTALE AFHOLDTE SAMTALER I ALT

SKT 129 20 149

JU 41 29 70

I alt 170 49 219
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indskrevet i JU´s værdigrundlag med tanke på en 
bred implementering. Overordnet arbejdes der på at 
udarbejde en fremadrettet og længerevarende plan 
for sundhedsfremme og forebyggende indsatser.

På baggrund af meget positive tilkendegivelser fra 
både lærere og elever på SKT i forbindelse med 
sundhedssamtalerne og robusthedsundervisningen 
afholdes i januar et møde med henblik på en drøf-
telse af den videre forankring af samtaler og robust-
hedsundervisning. Derudover har SKT etableret 
kontakt til idrætsstuderende, som i foråret kommer 
og laver idræt med eleverne en gang om ugen. Sam-
tidig er implementering af reformens 45 minutters 
bevægelse nu blevet et fast punkt på fællesmøderne 
pga. efterspørgsel fra eleverne om mere integreret 
bevægelse i dagligdagen. SKT har en uddannet ryge-
stopkonsulent, der nu fast deltager i undervisningen 
på GF2.  
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ROBUSTHED.DK

Om robusthed

Robusthed handler om at blive god til at håndtere udfordringer i livet, især når livet er svært – 
individuelt og kollektivt. Helt centralt er: Evnen til at tænke sig om og kunne sætte sig ind i andre 
menneskers situation. Denne evne kaldes mentalisering. At kunne mentalisere er en forudsætning for, 
at man kan lære, træffe gode beslutninger og passe på sig selv og hinanden. Omfattende forskning har 
understreget, at man kan træne evnen til at mentalisere. 

Selve kurset er bygget op af tre dele fordelt med et 
par måneders mellemrum. Hver kursusdel indehol-
der undervisning i programmet, gruppearbejde og 
plenumdrøftelse og har til formål at give fagprofessi-
onelle viden og redskaber til at træne såvel egen som 
de unges evne til at mentalisere. Mellem hver del får 
deltagerne hjemmeopgaver, hvor de arbejder med de 
faglige redskaber i praksis med eleverne. På den sid-
ste kursusdel får deltagerne mulighed for at evaluere 
på, hvordan robusthedsprogrammet er blevet brugt i 
praksis med eleverne. 

Om ROBUSTHED.DK

ROBUSTHED.DK er et dansk videns- og inspirations-
program om robusthed, som bygger på anerkendt 
viden fra psykologi, pædagogik og hjerneforskning. 
Didaktikken og sproget i programmet omsætter 
kompliceret og kompleks viden til letforståelig viden, 
redskaber og billeder. Programmet består af ni 
moduler: mentalisering, kroppen, tankebobler, histo-
rier, opmærksomheden, hjernen, robuste fællesska-
ber, ØV og passende udfordringer. ROBUSTHED.DK 
er forankret i Komiteen for Sundhedsoplysning. 

Som en del af projekt Sundhedsfremme på erhvervs- 
og produktionsskoler har lærere og personale, 
der afholder sundhedssamtalerne, gennemgået et 
kompetenceudviklingsforløb i det mentaliserings-
baserede program ROBUSTHED.DK. Formålet med 
ROBUSTHED.DK er at gøre eleverne bedre rustet til 
at klare hverdagens store og små udfordringer, især 
når livet er svært. Forløbet har konkret bidraget til, at 
lærerne har fået pædagogiske værktøjer til at under-
støtte sårbare elever, samt givet lærerne undervis-
ningsmateriale til det nye erhvervsskolefag Sundhed 
og Samfund. 

Robusthed på erhvervsskoler 

I løbet af 2016 gennemførte lærere og personale, 
der afholder sundhedssamtaler, et kompetenceud-
viklingsforløb i ROBUSTHED.DK. I alt har 28 med-
arbejdere fra de deltagende skoler og kommuner 
gennemført kurset. 

Undervisere fra ROBUSTHED.DK stod for kompe-
tenceudviklingsforløbet, der bestod af et ’5-dages 
kursus i anvendelse af robusthedsprogrammet’. 
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Opfølgende workshops 

For at styrke den efterfølgende implementering og 
forankringen af ROBUSTHED.DK på projektskoler-
ne er der i løbet af 2017 blevet afholdt workshops 
på seks af projektskolerne i Sønderborg Kommune, 
Aarhus Kommune og Holstebro Kommune. Under-
visere fra ROBUSTHED.DK har gennemført de seks 
workshops. 

Formålet var at udbrede robusthedsprogrammet til 
flere af skolernes ansatte og ledelse og derved skabe 
en fælles forståelse og et fælles sprog, som de med-
arbejdere, der er i kontakt med de unge, kan anven-
de. Det er erfaringen fra ROBUSTHED.DK, at et bredt 
kendskab skaber det bedste fundament for at snakke 
om dét, der ellers er svært at beskrive i forhold til 
tanker og følelser.

Rammesætningen for hver workshop var en generel 
introduktion til robusthedsprogrammet samt intro-
duktion til brug af den webbaserede materialesam-
ling. Projektskolerne havde på forhånd mulighed 
for at udvælge moduler og elementer fra program-
met samt formulere spørgsmål til undervisere fra 
ROBUSTHED.DK, så disse spørgsmål kunne indgå i 
workshoppen. Denne mulighed var medvirkende til at 
gøre hver workshop særligt vedkommende for ansat-
te og ledelsen på de enkelte projektskoler. Fælles for 
skolerne er, at der har været stor efterspørgsel på 
konkrete øvelser, som ansatte på skolerne har kunne 
bruge direkte i deres dagligdag med eleverne. Derfor 
blev der indlagt konkrete øvelser i hver workshop. 

Skolernes anvendelse af 
ROBUSTHED.DK
Tilbagemeldingen fra deltagerne på robustheds-
uddannelsen har været meget positiv. Generelt har 
deltagerne oplevet et stort fagligt udbytte, ligesom de 
har fået konkrete pædagogiske og faglige værktøjer 
til brug i undervisningen og/eller sundhedssamtaler-
ne.

Uddrag fra lærerne om ROBUSTHED.DK

” Vi bruger det på grundforløbet og min 
fornemmelse er, at der er blevet taget 
godt imod det. Personligt anvender jeg 
det på mine tjenerelever, og specielt op til 
svendeprøven har det givet god mening. Her 
har jeg kunne give dem nogle redskaber til 
at takle deres egen usikkerhed. Redskaber, 
som de kan bruge hele livet (lærercitat).

” Vi bruger en del af legene fra hjemmesiden, 
således at klassen opnår et større 
sammenhold og en samhørighedsfølelse. 
Ydermere bruges mentaliseringen i 
forbindelse med forskellige temaer i løbet 
af skoleperioden, så eleverne få et større 
indblik i, hvordan de bedste muligt kan 
begå sig på en arbejdsplads. Men også i 
forbindelse med individuelle samtaler kan 
der arbejdes med at flytte fra alarmhjernen, 
når der opstår situationer, der indeholder 
frygt eller flugt hos vores elever 
(lærercitat).

” Jeg bruger det jævnligt i undervisningen, 
når jeg kan mærke, at klassen har 
lidt udfordringer. Desuden bruger 
jeg alarmhjerne/tænkehjerne i min 
kommunikation med eleverne på 
individniveau, når stressniveauet eller andre 
udfordringer bliver for høje (lærercitat).
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Forankring af ROBUSTHED.DK
Udover lærernes individuelle anvendelse, har den 
bredere implementering af ROBUSTHED.DK været 
forskellig mellem projektskolerne.

Silkeborg Kommune
I første projektår blev det afprøvet at lave et robust-
hedsforløb over fem gange som et valgfag for 
GF2-elever på SOSU-skolen, hvor ca. ni elever 
deltog. I andet projektår har det været afprøvet som 
et obligatorisk forløb på GF1-holdene på Hotel- og 
restaurantskolen (ni elever) og SOSU-skolen (36 
elever). Emnerne for alle tre forløb har været: Alarm- 
og tænkehjerne, skadelige og brugbare tanker, 
opmærksomhed, at kunne sætte sig et mål samt 
robuste fællesskaber.

Én af sundhedsvejlederne og en lærer på SOSU-sko-
len varetog undervisningen på robusthedsforløbene 
på SOSU-skolen, og den samme sundhedsvejleder og 
elevsupervisoren på Teknisk Skole Silkeborg stod for 
undervisningen på forløbet på Hotel- og restaurant-
skolen. 

Eleverne, der selv havde valgt at deltage i robust-
hedsforløbet som valgfag, var naturligt nok meget 
mere motiverede for at arbejde med emnerne, end 
de elever, for hvem forløbet var obligatorisk, var. 
Alligevel er der flere elever på GF1-holdene, der har 
profiteret af emnerne alarmhjerne og tænkehjerne, 
opmærksomhed og robuste fællesskaber. Nogle ele-
ver har udtrykt, at det var for megen snak og føleri, 
mens andre har synes, det har været rart at tale om 
sin egen robusthed. Underviserne beretter, at det har 
været vanskeligt at arbejde med robusthed på denne 
måde for de yngste elever, særligt på den ene af 
skolerne, hvor robusthedsforløbet lå i de timer, hvor 
de ellers skulle have været i køkkenet, hvilket de er 
meget motiverede for og glæder sig til. 

Aarhus Kommune
På skolerne i Aarhus Kommune har anvendelsen af 
robusthed været forskelligartet. 

På SKT bliver eleverne introduceret for begreberne 
’Tænkehjerne og alarmhjerne’ i introdagene, når de 
starter på deres grundforløb. Derudover anvendes 
dele af robusthedsprogrammet i trivselssamtaler-
ne, der hvor det giver mening, samt i form af små 
øvelser i klasserne. På SKT er der ligeledes oprettet 
robusthedsundervisning som et valgfag.

På JU anvendes robusthed både i trivselssamtalerne 
og i undervisningen på grundforløbet. På nuværen-
de tidspunkt er robusthed ikke indlagt systematisk i 
undervisningen, men anvendes af de opkvalificerede 
lærere efter behov, og når det er muligt. Der er fra 
lærernes side ønske om efterbehandling og tid til at 
dykke ned i programmet og få det integreret i under-
visningen – også for kolleger, der ikke har deltaget. 
Det har været svært at bruge det i klasser, hvor klas-
selæreren ikke har været indstillet på at arbejde med 
konceptet. I klasser med konsensus om at indflette 
robusthed, har det været sjovt og givtigt for kulturen 
i klassen.

På JU er robusthed indskrevet i skolens værdigrund-
lag med tanke på en bred implementering. 

Holstebro
I Holstebro er der stor forskel på, hvordan robust-
hed anvendes. Anvendelsen er naturligvis størst hos 
ansatte, der har deltaget på Robusthedsuddannel-
sen, mens udbredelsen er mindre blandt ansatte, 
der kun har deltaget i det korte oplæg på skolerne. 
Der er ligeledes stor variation i, hvordan indholdet i 
robusthed passer ind i de fag, den enkelte underviser 
har. Således vurderes det, at elementer fra robusthed 
passer godt ind på GF1-holdene, ligesom en undervi-
ser, der også fungerer som coach, bruger konceptet 
i sin hverdag. Det vurderes, at robusthed indeholder 
mange elementer, der kan bruges i skolernes hver-
dag. Der har imidlertid ikke været ressourcer til at 
implementere konceptet systematisk.

Sønderborg
I Sønderborg anvendes robusthed ikke systematisk 
i undervisningen, men sporadisk er underviserne 
opmærksomme på elementer herfra. Programmet 
indeholder gode elementer, men der har manglet 
ressourcer til at få det prioriteret og omsat til den 
daglige undervisning. Derudover har en udskiftning 
i både sundhedsvejledere og tilknyttede undervisere 
fra skolerne gjort, at ikke alle har haft den nødvendi-
ge viden til at kunne arbejde indgående med materi-
alet.
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Konklusion 2
Evalueringen viser også, at eleverne generelt har 
taget positivt imod sundhedssamtalerne (både de fri-
villige og de obligatoriske), og flere elever har kunnet 
se en sammenhæng/relevans mellem samtalernes 
fokus på fysisk og mental sundhed og det at trives på 
sin uddannelse og/eller være i stand til at varetage et 
fysisk arbejde.

Konklusion 3
Det ses endvidere, at sundhedssamtalerne hos langt 
de fleste elever har spiret en øget opmærksomhed på 
egen sundhed og trivsel. I de tilfælde, hvor eleverne 
oplever en tydelig kobling mellem sundhedssamtaler, 
undervisning10 og events, vurderes elevernes motiva-
tion og handlekraft at være styrket. Fagpersonen, der 
varetager samtalernes, evne til at engagere eleverne 
og vække deres tillid ses endvidere at spille en afgø-
rende rolle for elevernes oplevelse af udbyttet. Sam-
tidig er det en fælles erfaring på tværs af casene, at 
overraskende mange elever har større udfordringer, 
som kræver en grad af opfølgning, der ikke har været 
en del af rammen for indeværende projekt.

10 Robusthedsundervisning eller anden undervisning varetaget 
af den eller de fagpersoner, som gennemfører sundhedssam-
talerne

Følgende tre konklusioner er udledt på baggrund af 
projektets evaluering: Evaluering af projekt Sundheds-
fremme på erhvervs- og produktionsskoler. Projektet 
er evalueret af evalueringsvirksomheden INEVA, der 
har gennemført en midtvejs- og en slutevaluering af 
brugen af sundhedssamtaler for herigennem at ind-
hente viden om, hvilken betydning sundhedssamta-
lerne har for elevernes sundhed og trivsel9. På trods 
af projektkommunernes forskelligheder i projektet, 
hvad angår tilgang, organisering og målgrupper, 
tegner der sig et billede af, at projektet overordnet 
set har opnået de samme eller lignende erfaringer 
og resultater på tværs af kommunerne. 

Konklusion 1
Evalueringen viser, at projektet har været en kær-
kommen lejlighed til at afprøve og styrke samarbej-
det om forebyggende tiltag på ungdomsuddannelser 
mellem kommuner og uddannelsesinstitutioner. 
Herunder i fællesskab at blive klogere på EUD- og 
produktionshøjskoleelevernes sundhedsmæssige 
udfordringer.

9 Hele evalueringsrapporten kan læses på Sund By Netværkets 
hjemmeside: www.sund-by-net.dk 

Konklusion 
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Læringspunkter i projektet

Følgende læringspunkter er udledt på baggrund af 
evalueringen, som der med fordel kan arbejdes med 
fremadrettet, hvis det ønskes at videreføre sundheds-
samtalerne som metode, eller det ønskes at udrulle 
et lignende projekt. Anbefalingerne skal ikke læses 
som absolutte eller som indbygget i et hierarki, men 
som forskellige læringspunkter, der er resultat af 
projektforløbet.

Tre centrale læringspunkter:

 � Gode råd til afholdelse af sundhedssamtaler

 � Ledelsesmæssig opbakning

 � Et fælles afsæt

Gode råd til afholdelse af 
sundhedssamtaler 
I det følgende vises en skematisk oversigt over de 
omstændigheder, som evalueringen har peget på 
som værende fremmende for elevernes udbytte af 
henholdsvis frivillige og obligatoriske samtaler.

FRIVILLIGE SAMTALER OPLEVES AT VIRKE, NÅR OBLIGATORISKE SAMTALER OPLEVES AT VIRKE, NÅR

• Eleven føler sig tryg og har tillid til personen, 
som gennemfører samtalerne

• Eleven tidligere har mødt eller har kendskab til 
den fagperson, der afholder samtalerne

• Eleven har et behov for at tale med en ’voksen’

• Eleven har en erkendt udfordring og et ønske om 
hjælp til at håndtere den

• Samtalen tager udgangspunkt i det, som eleven 
ønsker at tale om

• Samtalen kan finde sted, når eleven har brug for 
det

• Samtalen kan foregå et sted, som eleven føler sig 
tryg ved

• Eleven oplever, at fagpersonen har en ’oprigtig’ 
interesse i eleven

• Eleven oplever at få konkrete råd og at der bliver 
fulgt op på, hvordan det går

• Eleven føler sig forstået og taget seriøst

• Eleven føler sig tryg og har tillid til personen, 
som gennemfører samtalerne

• Eleven er klar over, hvad der er sigtet med sam-
talen

• Eleven oplever en tydelig kobling mellem sund-
hedssamtaler og (robustheds-) undervisning 
eller events varetaget af fagpersonen

• Eleven tidligere har mødt eller er blevet introdu-
ceret til den fagperson, der afholder samtalerne

• Samtalen tager udgangspunkt i generelle 
spørgsmål om sundhed, inden den tager fat i 
specifikke problemstillinger

• Eleven oplever, at fagpersonen har forståelse for/
indsigt i elevernes ’verden’/hverdag og møder 
eleven med et åbent og fordomsfrit sind

• Eleven oplever, at fagpersonen er oprigtigt inte-
resseret i den oplevelse, som eleven kommer 
med og forstår at handle på den

• Eleven oplever at blive taget seriøst

• Eleven oplever at få konkrete råd eller henvisnin-
ger
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Ledelsesmæssig opbakning

” Vi oplever ikke, at det [information om 
samtalerne, red.] er drevet igennem 
organisationen. Det er vanskeliggjort ved, 
at vi ikke har det nærmeste ledelsesniveau 
repræsenteret. Det kommer til udtryk ved, 
at de kontaktlærere, vi skal have kontakt til, 
har svært ved at understøtte og informere 
eleverne, fordi de ikke selv var informeret 
om det (projektleder).

Et centralt tema i evalueringen har været ledelses-
mæssig opbakning. Det italesættes af projektledere 
og de, som har gennemført samtalerne, at ledelses-
mæssig opbakning er vigtig både fra kommunens 
side og hos uddannelsesstederne i relation til projek-
tets forankring. Flere projektledere oplever opbak-
ning fra funktionslederniveauet fra både skoler og 
kommune, men peger på, at opgaven også må priori-
teres politisk for at få den nødvendige gennemslags-
kraft. Det italesættes, at budgetterne er stramme i 
kommunen og på skolerne, hvorfor de opgaver, der 
ikke er ’skal’-opgaver, fjernes. De peger således på, 
at det fremadrettet i arbejdet med sundhedsfremme 
og forebyggelse på erhvervs- og produktionshøjsko-
ler er afgørende, at dette arbejde og dets relevans 
bliver drøftet i de fora, hvor erhvervsuddannelser- og 
forvaltningsledelse mødes og kan indgå aftaler om 
indsatser og prioriteringer. At blive en del af dagsor-
denen i disse mødefora forklares at kræve et vedhol-
dende og ’kreativt’ (relations-)arbejde, hvorfor det 
anbefales, at der i kommende projekter skabes en 
ramme for idéudveksling på tværs, herunder hvordan 
man får fortalt den gode historie, der vækker politisk 
interesse. I tilknytning til tematikken ’ledelsesmæs-
sig opbakning’ lyder en anden vigtig anbefaling fra 
evalueringen om, at projektledere i samarbejde med 
ledelsen på de inddragede skoler laver en plan for, 
hvornår og hvordan projektet kommunikeres ud til 
skolens medarbejdere (og til elever), så alle får viden 
om, at projektet er en prioriteret indsats. Dette for at 
understøtte kendskab og loyalitet hos de medarbej-
dere, som mere eller mindre indirekte bliver for-
midlere af indsatsen eller koordinerende led i selve 
udførelsen.

Et fælles afsæt

” Vi har hvert vores fokusområde. 
Dansklæreren synes, dansk er vigtigt. Jeg 
synes, sundhed er vigtigt. Og så kommer 
jeg jo her som gæsten (sundhedsplejerske).

Evalueringen viser – i relation til det at skabe forstå-
else og mening for sundhedsfremme og forebyggelse 
generelt set på skolerne og helt specifikt i dette pro-
jekt; at skabe forståelse for afholdelsen af sundheds-
samtalerne, undervisning og events – at forståelse 
for hinandens verdener er et væsentligt element 
i opbygningen af et fælles afsæt for det konkrete 
arbejde. I stort set alle cases italesættes skoler-
nes ’kultur’ som en væsentlig barriere for at lykkes 
med sundhedsfremmende indsatser. Dog ses det, 
at i de tilfælde, hvor det lykkes den/de som afholder 
samtalerne at forstå og agere i miljøet/jargonen på 
skolen/i værkstedet og ’de uskrevne’ regler’, lykkes 
det også at engagere og inddrage elevernes øvrige 
undervisere. Dette forklares som havende en positiv 
virkning på både de inddragede underviseres indstil-
ling til sundhed, men også på elevernes indstilling 
og motivation. Det anbefales på den baggrund, at 
den/de personer, som skal gennemføre samtalerne 
eller lignende indsatser prioriterer tid til at tale med 
skolernes undervisere og elever, eksempelvis ved at 
deltage i morgenkaffen på lærerværelset og være 
til stede på værkstederne/i klassen. Igennem den-
ne tilstedeværelse øges kendskabet til hinanden og 
baner potentielt vejen for konstruktive drøftelser om 
sundhed på uddannelsesstedet.
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