
Et projekt, som jeg gerne vil fortælle andre om… 
 

Mit navn  Henrik Borggren 
Min kommune Køge 
Mail Henrik.boggren@koege.dk 
Projektets navn  Forebyggelses Karavanen 

Sundhedsområde  
- Risikofaktorerne: Tobak, 

Mental Sundhed, Alkohol 
- Strukturel forebyggelse 
- Tidlig opsporing 

Tobak, seksuel sundhed, alkohol og 
kriminalitetsforebyggelse 

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

7.+ 8. klasses elever og forældre i 
kommunens folkeskoler 

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

Sundhedsafdelingen, SSP Køge og 
Sundhedsplejen Køge 

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

Midt og Vestsjællands Politi, 
Lungeforeningen og Sex og Samfund 

Beskriv projektet kort 
 Metode 

 Implementering 

 Effekt 

 Økonomi 

Tværfaglig og tværsektoriel 
forebyggelse indsats med det formål at 
styrke den unges robusthed i mødet 
med ungelivets udfordringer og 
fristelser.  
Mål:  

 At alle i 7. og 8. klassetrin får 
besøg af Forebyggelses Karavanen 
en gang i deres skoletid. 

 At sikre minimums niveau af 
information om emnerne: sex, 



rygning, alkohol og 
ungdomskriminalitet. 

 At Forebyggelses Karavanen 
understøtter eksisterende 
forebyggende indsatser. 

Målgruppe: 

 Folkeskolens 7- og 8.klassetrin 
(begge årgange deltager samme 
dag) 

Indsats: 
En hel temadag på den lokale skole med 
fokus på forebyggelse. Indeholder 
består af 4 temaer i workshopform, 
som alle eleverne i 7. og 8. klasse 
kommer igennem i løbet af dagen. Som 
afslutning er der et teaterstykke om 
teenagerlivet, som samler de 4 
workshops sammen på en nærværende 
og humoristisk måde. Forebyggelses 
Karavanen varer fra 08.15 – 15.00. 
Temaer/workshops: 

 Sex og identitet v/Sex og Samfund 

 Festkultur, alkohol og den gode 
fest v/SSP Køge 

 Ungdomskriminalitet v/Midt og 
Vestsjællands Politi 

 Teaterstykket "Stakkels teenager" 
v/teatret Sporenstregs 

Organisering: 



Forebyggelses Karavanen er et 
partnerskab imellem kommunale, 
statslige og private aktører – SSP, 
Sundhedstjenesten, Sex og Samfund og 
Midt- og Vestsjællands Politi. 
 

Andet vigtigt i forhold 
til projektet? 

 

Læs mere om projektet 
på (www eller 
medsend materiale) 

 

 


