
 

  

 

 

 

 

Årsplan og aktiviteter i Det gode ungeliv for 2020 

Sund By Netværkets strategi for 2017 – 2020 har fokus på lighed i sundhed, sundhed i alle politikker, strukturel 
forebyggelse og styrket faglighed indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Læs hele strategien: 
https://sund-by-net.dk/strategi-2017-2020/ 
 
Hvad er jeres temagruppes formål og hvordan hænger gruppens arbejde sammen med Sund By Netværkets 
strategi 2017-2020? (max. 10 linjer) 
I Det gode ungeliv arbejder vi i fællesskab med at skabe nye perspektiver på og ny fælles viden om unges 
sundhed og trivsel. Det gode ungeliv søger inspiration og samarbejde på kryds og tværs af forskellige 
fagområder og tilgange. Det betyder, at det tværfaglige møde er i fokus med perspektiver fra både det 
strategiske og det praksisnære arbejde. Vi dykker ned i temaer og tendenser, som er nærværende for 
ungdomslivet, og vi eftersøger erfaringsudveksling og vidensdeling i forsøget på at understøtte det gode 
ungdomsliv. 

Vi forventer, at I arrangerer 2-4 møder i temagruppen i 2020. Ét eller flere af dem meget gerne sammen med 
en af netværkets andre temagrupper – se en oversigt over temagrupper og kontaktoplysninger på 
formandskaber her: https://sund-by-net.dk/temagrupper 

 
Mødets tema 
Angiv en kort teasertekst.  

 
Målgruppe  
Det er en stor hjælp for netværkets 
koordinatorer, hvis I angiver 
professioner/afdelinger mødet er 
målrettet mod. 

 
Tid og sted 
Sted kan altid opdateres, 
men angiv gerne datoen 
for aktiviteten/ mødet. 

Unges kropsidealer og køn 
 
Fælles temagruppemøde mellem Det gode 
ungeliv og Seksuel sundhed 
 
Unges kropsidealer og opfattelser af køn – 
hvordan påvirker unges egne 
kropsopfattelse og opfattelse af køn deres 
grænser, lyster, muligheder og selvforståelse 
i det seksuelle 
 
Mulige faglige indspark: Anti doping 
Danmark; Sex og Samfund, Landsforeningen 
for Spiseforstyrrelser og Selvskade etc. 
 

 
Folk, som arbejder med unge eller 
ungdomsuddannelser; 
ungerådgivere, 
ungdomsuddannelser, 
ungekoordinatorer 
 
Skal tale ind i en dagsorden om en 
forebyggende/sundhedsfremmende 
indsats fordelt på mange typer af 
fagprofessionelle 

 
D. 29. april 2020 
Høje-Taastrup Kommune 
(nærmere lokation 
følger) 

Unge og fællesskaber 
Hvad er et fællesskab i år 2020, og hvordan 
indgår unge i fællesskaber? 
Og ikke mindst – hvordan får vi i kommunen 
fat i de unge, som vil have gavn af 
fællesskaberne? 
 
Mulige faglige indspark: CeFu (Anne Mette 
Thorhauge), GENLYD(?), unge med 
erfaringer fra fællesskaber, Center for 

 
Folk, som arbejder med unge eller 
ungdomsuddannelser; 
ungerådgivere, 
ungdomsuddannelser, 
ungekoordinatorer 
 
Skal tale ind i en dagsorden om en 
forebyggende/sundhedsfremmende 

 
Tirsdag d. 16. juni 
Sundhedshuset, Vejle  

 

Sund By sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 
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sociale og frivilligt arbejde, Ungdommens 
Røde Kors 

indsats fordelt på mange typer af 
fagprofessionelle 

Kommunikation og sociale medier 
Hvad gør sociale medier ved unge?  
Vi forsøger at skabe et nuanceret billede af, 
hvad sociale medier kan. 
 
Mulige faglige indspark: Annemette Høgedal 
(Center for Digital Sundhed), forsker 
indenfor online venskaber/fællesskaber 

 
Folk, som arbejder med unge eller 
ungdomsuddannelser; 
ungerådgivere, 
ungdomsuddannelser, 
ungekoordinatorer 
 
Skal tale ind i en dagsorden om en 
forebyggende/sundhedsfremmende 
indsats fordelt på mange typer af 
fagprofessionelle 

Odense: Center for 
Mental sundhedsfremme 
eller Skibhus 48 eller 
andre steder (Nærmere 
lokation følger) 
Onsdag d. 4. november 

 


