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Det gode ungeliv



Det gode ungeliv

• Ny temagruppe

• Arbejder med udgangspunkt i ungemålgruppen

• Fysisk og mental sundhed



Hvorfor Det gode ungeliv?



Den Nationale Sundhedsprofil: Dårlig mentalt helbred

23,8%

Kvinder 16-24 år

12,9%

Mænd 16-24 år



Den Nationale Sundhedsprofil: Højt stressniveau

40,5%

Kvinder 16-24 år

23,4%

Mænd 16-24 år

*stressniveauet målt ved Cohens Perceived Stress Scale (PSS)



Den Nationale Sundhedsprofil: Daglig rygning

14,2%

Kvinder 16-24 år

17,1%

Mænd 16-24 år



Den Nationale Sundhedsprofil: Ofte uønsket alene

10,3%

Kvinder 16-24 år

8,5%

Mænd 16-24 år



Et fælles forum

• Arbejdet med ungemålgruppen siden 2015: De unge har en masse kompetencer!

• Manglede et forum til udveksling af erfaringer og de gode idéer på tværs af 

kommuner, fagområder og tilgange.



Vi har indtil nu haft fokus på:

• Center for ungdomsstudier: Generelt indblik i ungdommen i dag:

• Vigtigt at skabe rum, hvor der er plads til refleksion og nysgerrighed!

• Vigtigheden af voksenskabte pauser i en hverdag

• Unge hjerners ABC: stress, belastning og trivsel

• Fokus på, hvor lidt vi evner når vi er under belastning 

• Er du presset som ung har du brug for en voksen i balance

• Erfaringer fra andre kommuner med at arbejde med ungemålgruppen



Food Maker

• Hvordan er Food Maker med til at sikre det gode ungeliv?

• Fra øget madglæde til øget sundhed og trivsel

• Food Maker er:

• Uformel sundhedsfremme i øjenhøjde

• Sundhedsfremme af den generelle mentale sundhed og trivsel



Food Maker

• Udviklet af unge til unge

• Fejl-fantastisk og det rummelige rum

• Et fællesskab, hvor man skaber sammen

• Et fællesskab, hvor alle kan være med

Vi leger med mad



Food Maker

17.839 UNGE I 
FM
20%

70.600 
80%

UNGE I AARHUS KOMMUNE



Hvad siger de unge

Jeg har rykket mig meget med ikke at være så genert mere, siden jeg er kommet 

med i Food Maker. Jeg tror, det er fordi, folk er så imødekommende, så jeg har 

ligesom lært, at man ikke skal være så bange for bare at springe ud i tingene og 

bare gøre det, som man egentlig vil.”

Monica, 17 år



Næste møde i Det gode ungeliv

• Ungdommens Hus i Fredericia: d. 12. juni 9.30 – 14.30

• Temaet er mental sundhed

• Ungdommens Hus vil vise og fortælle om, hvordan de til dagligt arbejder


