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Introduktion 

• Baggrund 

• Formål

• 4-årigt partnerskab 
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Om Partnerskabet
24 

Partner-
skaber

• Gymnasier

• Erhvervsskoler

• Produktionsskoler

• Københavns 
Kommunes 
ungdomsskole

Fire 
risiko-

faktorer

• Psykisk sundhed

• Røgfrihed

• Alkohol og 
rusmidler

• Seksuel sundhed

Fler-
strenget
tilgang

• Rammesættende

• Strukturelt

• Individorienteret
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Partnerskab 
med 

ungdoms-
uddannelser



Flerstrenget indsats
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Trivselspolitik

WHO 5

Klassetrivsel

Sundhedstjek



Anvendelse af ungeprofiler
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Vi går på to ben! 

• ”Mini” projektleder for 3-5 skoler

• Handleplan

• Koordinering 

• Facilitere workshops, undervisning,

udvikling af materialer mv.
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Aktiviteter

Over 1800 aktiviteter afholdt

Eksempler:

•Workshops ifm. politikudvikling

Anlæggelse af røgfrie arealer

Undervisning for elever og lærere

Individuelle samtaler om sundhed 
og trivsel

Resultater 

Skolens strukturer og rammer

Trivselsudvalg 

Sociale klasseture  

Klassemøder om trivsel

Mindsket synlig rygning 

Sociale arrangementer uden alkohol 

Hvad siger eleverne?

Ca. 4 ud af 5 unge svarer, at de har fået ny 
viden og at undervisningen er relevant.
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Hvor er vi nu? Effekt  
Bedre 

sundhed, 
trivsel og 

fastholdelse

Ungeprofil 
2019



Sunde pauser 
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• Observation 

• Workshops 

• Prioritering med ledelse

• Implementering af forslag

• Forankring



Resultater 
- Sundepause på en skole 
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Hvad siger eleverne? 
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”Det var sjovt at arbejde 

sammen med eleverne 

fra de andre klasser.”

”Det var spændende at 

være med til at 

bestemme hvad der 

skulle ske på skolen”

”Vi går ned i kantinen 

og får en mad, fordi vi 

ikke må ryge mere”

”Før sad vi i klassen, 

men nu går vi i 

kantinen og spiller og 

hygger med de andre 

elever”



Opsamling af pointer

• Én indgang

• Indsats på ramme, struktur og individniveau

• Partnerskabskatalog, handleplaner og klar 

forventningsafstemning  

• Tilpasning til skolens kontekst

• Elevinddragelse

• Vidensdeling på tværs af skoler
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Tak fordi I lyttede!

Spørgsmål?

Ellers er I meget velkomne til at kontakte os på: 

Armin Sahuric 

Mail: hz6z@kk.dk

Annette Thysgaard

Mail: sp47@kk.dk
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