
Et projekt, som jeg gerne vil fortælle andre om… 
 

Mit navn  Ann Møller Gram 
Min kommune Tønder Kommune 
Mail amg@toender.dk 
Projektets navn  Sundhedscafe Campus Tønder 

Sundhedsområde  
fx tobak, mental sundhed, fælleskaber 

Alle områder 

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

Unge og voksne tilknyttet Campus 
Tønder  

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

Campus Tønder der har 10. kl. 
Vejledningscenter - sagsbehandlere  for 
under 30 år og UUvejledning 

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

Campus Tønder EUC, VUC og 
Handelsskole 

Beskriv projektet kort 

 Metode 

 Implementering 

 Effekt 

 Økonomi 

Der er lavet et årshjul med et tema for 
hver måned. 
Sundhedsafdelingens rolle: 

 Tilsende materialer, flyers og 
lignende målrettet månedens 
emne til tovholderne på Campus 

 Udsende undervisningsmateriale 
vedrørende månedens emne til 
tovholderne på Campus 

 Udsende dato for event og 
reklamere for dette Cafe  

 Stå til rådighed for Campus til evt. 
ekstra aktiviteter (Skal dog have 



besked min. 1 måned før). 
 

Campus Tønders rolle (tovholderne): 

 Reklamere for månedens tema via 
intraer, infoskærme mv.  

 Gør de andre undervisere 
opmærksom på månedens tema, 
samt det faktum at 
Sundhedsafdelingen står til 
rådighed. 

 Udbrede kendskabet til 
undervisningsmaterialet   

 Stille en gruppe-/klasselokale til 
rådighed for Sundhedscafeén   

Andet vigtigt i forhold 
til projektet? 

Er blevet inspireret af materialet SURF 
udviklet af Vejle Kommune 
Det er Campus Tønder der selv har 
efterspurgt hjælp til at sætte fokus på 
sundhedstemaer. 
Der er kun erfaring fra 3 mdr., de viser, 
at der er interesse for temaerne men 
ikke for Cafeen, der har været afholdt 
kl. 14-16 de 2 første mdr. denne måned 
bliver det i forbindelse med 
frokostpausen 

Læs mere om projektet 
på (www eller 
medsend materiale) 

Der ligger ikke noget på hjemmesiden 
Vedlægger Årshjul og eksempel på 
aktiviteter, der er afviklet. 

http://www.vejle.dk/Borger/Sundhed-og-sygdom/Samarbejdspartnere-og-fagfolk/Materialer-til-udd-institutioner/SURF-Sundhedsfremme.aspx


 


