
Et projekt, som jeg gerne vil fortælle andre om… 
 

Mit navn: Ann Møller Gram 
Min kommune: Tønder Kommune 
Projektets navn:  Stjernestunder 
Sundhedsområde:  
fx tobak, mental sundhed, 
fælleskaber 

Det dobbelte KRAM med mest fokus på 
Kompetencer –Relationer-Accept - 
Mestring 

Målgruppe:  
fx ældre kvinder, 
førskolebørn, mænd i 40’erne   

Forældre og førskolebørn 

Intern organisering:  
fx i samarbejde med børne-  
familieafdelingen, ældre 
afdelingen, på tværs af 
kommunen 

Familievejleder Børn og Skole 
Familievejleder Integration 
Jobcentret – Kompetencecentret 
Sundhedskonsulent 

Eksterne 
samarbejdspartnere:  
fx i samarbejde med privat 
organisation, lokalt netværk, 
en anden kommune 

Oldtidsparken 
Fritidscentret 

Beskriv projektet kort i 
tre punkter: 

Formålet med Stjernestunder er:  

 At børn og familier får nogle gode oplevelser sammen. 

 At optimere forudsætningerne for god trivsel og 
udvikling for udsatte børn og deres familier.   

 At styrke forældrenes kompetencer til at drage omsorg 
for barnets sundhed og trivsel og dermed reducere de 
risici, som kan påvirke eller true barnets sunde udvikling   

 At forældrene oplever hinanden som samarbejds- og 
sparingspartnere.      

 At styrke forældrene i forældreskabet i en sådan grad, 
at forældrene på sigt bliver arbejdsmarkedsparat.    

 At støtte forældrene i at opnå og fastholde sunde vaner 
for hele familien  

 At forældrene oplever fagpersoner som samarbejds- og 

sparringspartnere   
 At udbygge og understøtte samarbejdet mellem 

afdelingerne ”Børn, Skole, Kultur og Fritid” og ”Social, 
Arbejdsmarked og Sundhed” 

 At udbygge et samarbejde med Frivillighedscenteret og 
Selvhjælp Sydvest omkring tilbud til deltagere i 
Stjernestunder, når de holder i Stjernestunder 



 
Målet for deltagerne på Stjernestunder er at børn og 
forældre trives og det viser sig ved: 

 At forældrene kan drage omsorg for deres børn 

 At børnene trives i dagtilbuddet og skole 
 At børnene får en god skolegang 
 At forældrene får tilknytning til arbejdsmarkedet 

Målet for det tværsektorielle samarbejde 
 At der bliver et øget kendskab til, hvordan de forskellige 

kommunale parter kan understøtte familier, der har 
sociale, sundhedsmæssige og økonomiske 
problemstillinger, de har vanskeligt ved at klare selv. 

 At familierne oplever en sammenhængende indsats  

Mødes hver tirsdag 9-13. Laver mad og 
spiser sammen. Der udover andre 
fælles aktiviteter, hvor børnene får 
stjernestunder med deres forældre. 
Det er skældudfri zone. 
Foregår i sundhedshus om vinteren og 
udendørs i Oldtidsparken i sommer-
halvåret.  

Andet vigtigt i forhold 
til projektet? 

At det er opgave, der er højt prioriteret 
i ledelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et projekt, som jeg gerne vil fortælle andre om… 
 

Mit navn: Ann Møller Gram 
Min kommune: Tønder Kommune 
Projektets navn:  

Sundhed i nærmiljøet –Boligområde på 

Elmevej 

 
Sundhedsområde:  
fx tobak, mental sundhed, 
fælleskaber 

Det dobbelte KRAM med mest fokus på 
Kompetencer –Relationer-Accept - 
Mestring 

Målgruppe:  
fx ældre kvinder, 
førskolebørn, mænd i 40’erne   

Nuværende og nye beboere her iblandt 
flygtninge i et boligområde  

Intern organisering:  
fx i samarbejde med børne-  
familieafdelingen, ældre 
afdelingen, på tværs af 
kommunen 

Frivillighedsrådets §79 midler  
Sundhedskonsulent Sundhedsafd.  
Kompetencecentretsværkstedsadf. 

Eksterne 
samarbejdspartnere:  
fx i samarbejde med privat 
organisation, lokalt netværk, 
en anden kommune 

Boligforeningen Elmvejs bestyrelse og 
beboerene 

Beskriv projektet kort i 
tre punkter: 

En beboergruppe har bedt om hjælp til 
udvikling af boligområdets aktiviteter, 
således at det kan øge trivslen blandt 
alle beboerne også nyankommne 
flygtninge. Der er blevet iværksat en 
god proces, der pga. et stort 
engagement blandt beboerne kun har 
krævet lidt opbakning fra faglig og 



økonomisk bestand fra 
sundhedsafdelingen.  

 
De gode erfaringer fra Elmevej vil blive 
forsøgt anvendt til at iværksætte 
lignende processer i andre boligom-
råder, for på den måde at være med til 
at understøtte et boligområdes trivsel 
generelt og i forhold til integration af 
nye beboere. 
 
 

 
Andet vigtigt i forhold 
til projektet? 

Beboer engagementet det vigtigste 

 

 

 


