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Erhvervsskole projektet 
Formål:  

1. Sundere elever  

2. Øget fastholdelse og gennemførsel 
af uddannelserne 

Hvad vil vi? 

- Interventioner indenfor fysisk aktivitet, 
kost og rygning 

- Interventionerne skal foregå indenfor 
skolernes eksisterende  økonomiske og 
organisatoriske rammer.  

 

 



Arbejdsplanen 
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Samarbejde 
Netværk 

• Andre bevillingshavere: 

– Dansk Firmaidræt m.m. 

– Hjerteforeningen m.m. 

– KOSMOS 

• Videns center 

– Center for Interventionsforskning 

– KOSMOS 

– M.m. 
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Hvilke faktorer gør projektet 

komplekst? 
 

• Den store diversitet blandt uddannelserne 
 

• EUD-reformen (sommeren 2015) 
 

• Skolerne er mættet af nye tiltag  
 

• Lærerne som barriere 
 



Den store diversitet blandt 
uddannelserne 

Flere uddannelser under sammen tag 

EUD 

Ca. 240 uddannelser 

HHX 

AMU 

VTU 

VHU 

Bil, fly og anden transport 

Merkantile HG 

Bygnings- og brugerservice 

Transport og logistik 

Strøm, styring og it 

Dyr, planter og natur 

Produktion og udvikling 

Kursus og fjernundervisning 

Bygge og anlæg 

Medieproduktion 

Mad til mennesker 

Krop og stil 

Sundhed, omsorg og pædagogik 

HTX 



EUD-reformen (sommeren 2015) 

• Nogle af de samme elementer som i 
folkeskolereformen: 

– 45 min fysisk aktivitet 

– Mere elevvejledning 

• OKT-forhandlinger 

– 37 timers arbejdsuge 

 



Skolerne er mættet af nye tiltag 

• Der har været mange sundhedstiltag på 
skolerne. 

– Projekter betalt fra puljer m.m. 

• Men ikke taget højde for: 

– Forankring efter projektets afslutning 

– Skolernes rammer (økonomi og ressourcer) 

– Lærer og elevers ønsker og holdninger 

– Ingen evaluering af effekten 



Lærerne som barriere 
 

 

Gør hvad I vil med eleverne, 
men I rører ikke os lærere 



Tidsplan - dataindsamling  
• Spørgeskema til ledere på de erhvervsfaglige 

uddannelser (december 2014) 
• Databearbejdning (januar/februar 2015) 
• Kvalitativt forløb på de enkelte skoler (marts/april 

2015) 
• Opsamling og udarbejdelse af anbefalinger til 

interventioner (maj 2015) 



Indhold spørgeskema 
• Baggrundsoplysninger 

• Skolens sundhedspolitiker 

• Eksisterende sundhedstiltag 

  Kost, fysisk aktivitet og rygning 

• Fysiske rammer 

• Muligheder for fremtidige interventioner  

 

 



Rygestop på SOSU-skolerne 

• 2014-2017 

• Skabe en model der specielt er velegnet til 
SOSU-skolerne. 

• Mange er ryger når de starter på skolen. 

• Samarbejde med SOSU-C (Herlev, Brøndby og 
Gladsaxe) og Danske SOSU-skoler. 

 



Arbejdsplan SOSU 
2015 

• Analyse af holdninger, erfaringer og meninger 
hos ledelse, lærere og elever. 

• Uddannelsesprogram for rådgiverne. 

• Valg af indhold, kommunikationskanaler og 
metoder. 

• Udviklingen af aktiviteten. 

 



Arbejdsplan SOSU 

2015/16/17 

• Gennemførsel over to årgange, med løbende 
justeringer. 

• Løbende proces-evaluering  

• Spørgeskema analyser start, 1. og 2. år. 

2017 

• Effektevalueringsresultat 

• Rapport og motivering af de andre SOSU-skoler 

 



Hvad arbejder vi ellers med! 

• Knæk Cancer Projekt ”Røgfri Unge” 
– Kampagne Xhale 
– Brug af frivillige 
– Flere skoler og kommuner anvender X:IT 

• X:IT:  
– Til læsesvage 

• Xhale: 
– Til læsesvage 
– Bedre rådgivningsmuligheder og nyt indhold i kurset  
– Andre lande 



 

Spørgsmål  
 
 


