Et projekt, som jeg gerne vil fortælle andre om…
Mit navn:
Min kommune:
Projektets navn:
Sundhedsområde:
fx tobak, mental sundhed,
fælleskaber
Målgruppe:
fx ældre kvinder,
førskolebørn, mænd i
40’erne
Intern organisering:
fx i samarbejde med
børne- familieafdelingen,
ældre afdelingen, på
tværs af kommunen
Eksterne
samarbejdspartnere:
fx i samarbejde med
privat organisation, lokalt
netværk, en anden
kommune
Beskriv projektet kort i tre
punkter:

Klaus Grabbert
Odder Kommune
SpotOn
Rusmidler og tobak

Alle unge på samme alder (16-17 år), som
har deres daglige gang i Odder Kommune.

Stof- og Alkoholbehandlingen, SSP, Ledelse &
Udvikling (direktions- og borgmesterstab)

Østjyllands Politi, Odder Gymnasium, Odder
Produktionsskole, Odder Ungdomsskole,
Kræftens Bekæmpelse, Odder Fysioterapi,
Lions Club Odder, Rådet for Sikker Trafik, UU
Skanderborg/Odder, Center for Forebyggelse
i Praksis.
 Spot On handler om unge, tobak, alkohol
og andre rusmidler. Ambitionen er at
”udsætte” alle unge i samme
aldersgruppe for temadagens budskaber
samt skabe en dialog og opmærksomhed
omkring unge, tobak, alkohol og andre
rusmidler. Det skal alt sammen bidrage til
et ungdomsliv med mindre tobak og færre
rusmidler.

Andet vigtigt i forhold til
projektet?

 Afholdes årligt. Ca. 280 deltagende unge
fra produktionsskolen, ungdomsskolen og
gymnasiet.
 De unge skal på dagen igennem et fælles
oplæg og derpå en række teoretiske og
praktiske workshops. Sideløbende
præsenterer Center for Forebyggelse i
Praksis for nøglepersoner ift de unge,
hvad der evidens for at gøre inden for
unges forbrug af alkohol og andre
rusmidler, og derpå drøftes, hvad vi
fællesskab kan gøre lokalt i Odder
Kommune for at bidrage til et ungdomsliv
med mindre tobak og færre rusmidler.
 Stor politisk og ledelsesmæssig
opbakning; borgmester, udvalgsformænd
og direktion deltager.
 Første år lavede den kommunale
arbejdsgruppe meget af arbejdet, men
ungdomsuddannelserne tager nu mere og
mere over.
 Det er svært at vide, hvad der er
interessant og muligt for
ungdomsuddannelserne, så det er
afgørende, at de er med i processen helt
fra start.

