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!   KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER

Vi kan her præsentere SSP Frederiksberg 
og Forebyggelsesteamets fælles tilbuds
pjece om den gratis forebyggende un
dervisning for skoleåret 2016/2017.

Med forebyggelse mener vi indsatser, 
der fremmer elevernes evne til at handle 
kompetent i de fællesskaber, de indgår i. 
Grundlæggende handler det om trivsel, 
for når eleverne har det godt, er der stør
re chance for et liv fri af konflikter, mis
brug, kriminalitet og lignende. 

Tilbuddene bidrager til det store trivsels
arbejde, der allerede foregår i skole, klub 
og på ungdomsuddannelser. Vi har fokus 
på emner som social pejling, sociale me
dier, teenageliv, fester, alkohol, rygning 
og risikoadfærd. Emner, hvor vi ved, der 
er særligt brug for en forebyggende ind
sats. 

Det er vores erfaring, at eleverne får 
mest ud af tilbuddene, når forældrene er 
medspillere. Derfor opfordrer vi jer til at 
booke arrangementer for både elever og 
forældre.

Kig i pjecen, tal om tilbuddene i jeres 
klasseteam og se, hvad der er relevant 
hos jer. På pjecens bagside finder I kon
taktoplysninger på os, som I kan kontak
te, hvis I vil vide mere om emnerne eller 
booke et arrangement.  I kan også finde 
kontaktinformationer på andre vigtige 
aktører i det forebyggende samarbejde 
med børn og unge på Frederiksberg. 

Vi glæder os meget til at komme ud på 
skolerne og undervise, gå i dialog og hol
de oplæg. 

Venlig hilsen
SSPFrederiksberg og 
Forebyggelsesteamet i 
Frederiksberg Sundhedscenter 



SOCIALE MEDIER  BØRNS ONLINE LIV 

  v. SSPkonsulenterne

3.-5. KLASSETRIN
Sociale medier, chat, sms og online spil 
fylder meget i mange børns hverdag.  
Her ’leger’ de, får venner og eksperimen
terer med deres identitet. Onlinelivet 
rummer mange sociale muligheder, men 
kan også være konfliktfyldt og give anled
ning til misforståelser og uvenskab. 

Formålet med temaet er at fremme en sik
ker og venskabelig digitaladfærd blandt 
eleverne. Samtidig skal forældrene klæ
des på til at tage del i deres børns online 
liv.    

ELEVDEL 
I et oplæg med cases, små øvelser og 
inddragelse af elevernes egne oplevelser 
sætter vi fokus på gode og dårlige ople
velser med chat, sms og online liv. 
Hvordan er man en god ven på nettet? 
Hvordan kan man forebygge konflikter 
over Facebook, chat og sms? 
Kan vi sammen lave regler for adfærd på 
net og mobil? 

Oplægget varer et modul og justeres ef
ter klassetrin. 

FORÆLDREDEL 
I et oplæg med cases, dilemmaspørgsmål 
og inddragelse af elevernes betragtnin
ger giver vi et  billede af hvor eleverne 
befinder sig.

Vi taler om børn og unges adfærd på net
tet, om do’s and don’ts og om, hvordan 
børnene kan passe på sig selv og hinan
den og undgå mobning, chikane og kon
flikter.

Oplægget varer ca. en time og er oplagt 
at holde for en hel årgang. 

FÅ MERE INSPIRATION:

•  Sikkerchat - En side med undervis
ningsmateriale til lærere og gode råd til 
forældre. Red Barnet og Det Kriminal
præventive Råd. www.sikkerchat.dk

 
•  Medierådet – En side om net og mobil 

med undervisningsmateriale til lærere 
og pædagoger, gode råd til forældre 
og tips og viden til unge. 

 www.dfi.dk/Boern_og_unge  

•  Cyberhus – Et klubhus på nettet for 
unge, hvor de kan chatte og søge gode 
råd om bl.a. net og mobil hos professio
nelle voksne. www.cyberhus.dk



SOCIAL PEJLING  ALLE DE ANDRE GØR DET… ELLER?  

  v. SSPkonsulenterne

5.-6. KLASSETRIN 
Børn bruger hinanden som pejlemærker, 
når de vil vide, hvordan de skal gebær
de sig. De ser på deres venner og andre 
børn og forsøger at leve op til det, de ser 
som ’almindelig’ opførsel. 

Men børns forestillinger om, hvad andre 
jævnaldrene gør, er ofte forbundet med 
sociale overdrivelser. De tror, at risikoad
færd som eksempelvis mobning, rygning 
og butikstyveri er mere udbredt, end det 
i virkeligheden er. De forkerte antagelser 
betyder, at mange børn kaster sig ud i ri
sikoadfærd i et forsøg på at ’passe’ ind.

Formålet med temaet er at gøre børnene 
opmærksomme på, at deres forestillinger 
ikke altid stemmer overens med virkelig
heden, samt at forældrene bliver bevid
ste om social pejling. Herved forebygges 
risikoadfærd og trivsel øges.

ELEVDEL
I undervisningen involveres eleverne 
aktivt ved anonymt at svare på spørgs
mål omkring lommepenge, hjemmetider, 
butikstyveri mm. via et ’klikker’system. 
Derefter gætter de, hvad klassekam
meraterne har svaret. Undervejs har 
vi dialog om holdninger, overdrivelser, 
gruppepres og sammenhold i forhold til 
spørgsmålene og elevernes svar.

Undervisningen varer et modul.

FORÆLDREDEL 
Forældrene får en skriftlig opsamling via 
forældreintra, hvor de orienteres om so
cial pejling og dialogen fra undervisnin
gen i deres børns klasse. 

FÅ MERE INSPIRATION 
 
•  Århuseksperimentet - Århus kom

munes forsøg med social pejling og 
social kapital i skoler

 www.aarhus.dk/aarhuseksperimentet

•  Social pejling – Undervisningsmate
riale for lærere

 Kriminalpræventive Råd
 www.dkr.dk



UNGDOMSLIV OG FESTKULTUR 
 RUS MED VENNERNE

  v. Forebyggelsesområdet og SSPkonsulenterne

6.-10. KLASSETRIN
Ungdomslivet byder på fester og et me
get betydningsfuldt socialt liv med jævn
aldrende. For mange handler det om at 
afprøve eller overskride grænser, lege 
med identitet og eksperimentere med ri
sikoadfærd. Det kan gøres på forskellige 
måder, men fælles for mange unge er, at 
fester og rusmidler har en stor betydning.

Formålet med temaet er at fremme en 
åben og positiv dialog blandt de unge, 
deres forældre og på tværs af familier, 
som kan medvirke til at gøre de unge 
bevidste om konsekvenser ved risikoad
færd og støtte dem i at træffe reflektere
de valg. 

Forebyggende besøg om rygning 
eller alkohol og andre rusmidler
7.10. klassetrin

Et klassebesøg med fokus på forebyg
gelse gennem dialog, oplysning og ind
dragende øvelser, som er i øjenhøjde 
med de unge. Eksempler på temaer er 
gruppepres, flertalsmisforståelser og 
sundhedskonsekvenser af rygning, alko
hol og/eller hashbrug. Ved det forebyg
gende besøg er der også mulighed for, at 
de unge  kan få individuel vejledning og 
støtte, som tager udgangspunkt i deres 
eget liv ’her og nu’.

Besøget afholdes i den enkelte klasse 
over et modul.

Forældremøde om ungdomsliv, 
rygning, alkohol og fester
6.7. klasse

Oplæg som inspiration til forældrenes 
dialog om ungdomsliv, fester og foræl
dreaftaler i klassen. Vi snakker eksempel
vis om, hvorfor de unge drikker, om kon
sekvenserne af en tidlig alkoholdebut, og 
om hvilken rolle klassens forældre kan 
spille.

Vi anbefaler, at mødet følges op i 8.9.
klasse af en forældreelevaften.

Forældre-elev-aften om fester, 
alkohol, rygning og evt. andre 
rusmidler
8.10. klasse

Dialogmøde mellem elever og forældre 
om fester og ungdomsliv. Formålet er at 
tale sammen på tværs af generationer og 
høre hinandens holdninger og erfarin
ger. Der tages udgangspunkt i en række 
spørgsmål og dilemmaer, som kan rela
teres til at være ung eller forælder til en 
ung.



Frivillige sundhedsformidlere fra  
Kræftens Bekæmpelse – Sundheds
formidlere er unge frivillige, der holder 
ryge eller alkoholforebyggende under
visning i 7.9. klasse og oplæg om ryg
ning på forældremøder. Det er gratis at få 
besøg af sundhedsformidlerne, der alle 
er uddannet af Kræftens Bekæmpelse. 
https://www.cancer.dk/ungerygning/
frivillige/

Fuld af liv – inspirationsmateriale til for
ældremøder i 7.9. klasse. Materialet in
formerer om, hvordan man som forælder 
har indflydelse på sit barns alkoholvaner 
og giver inspiration til at tage stilling, tale 
med sit barn om alkohol og lave aftaler 
enten individuelt eller på klasseniveau. 
Materialet er nemt at gå til, hvis man selv 
vil afholde et forældremøde om unge om 
alkohol. 
www.fuldafliv.dk

Liv i lungerne – et netbaseret undervis
ningsmateriale om luft, lunger og sund
hed til fagene dansk, idræt, samfunds
fag, biologi, naturfag og sundhed i 7.10.
klasse, suppleret med en elevdreven 
kampagne.
www.livilungerne.dk

Liv.dk – et netbaseret undervisnings
materiale om rygning til undervis
ningsforløb i fagene biologi, kemi, 
teknologi, historie, psykologi, naturvi
denskab og dansk. Derudover indehol
der hjemmesiden fakta om rygning og 
tobak for unge.
www.liv.dk 

Snak om tobak – en side for forældre 
med hjælp til at snakke med sit barn om 
rygning
www.snakomtobak.dk 

Alkoholdialog – en side med under
visningsmateriale til lærere, gode råd til 
forældre og nyttig viden for de unge. 
www.alkoholdialog.dk 

Netstof – en side for unge, hvor  
de kan få information og anonym 
rådgivning om alkohol, hash og  
andre stoffer.
www.netstof.dk

ANDRE MULIGHEDER FOR FOREBYGGELSE 
ELLER INSPIRATION



TILBUD TIL UNGDOMSUDDANNELSER

Ungdomsuddannelser på Frederiksberg 
tilbydes en gratis rygestopevent efter
fulgt af et gratis rygestopkursus til de 
unge.

Sundhedsformidlere uddannet af Kræf
tens Bekæmpelse afholder en gratis 
ryge stopevent på skolen. Formålet med 
rygestopeventen er at tale med unge om 
rygning, at få dem til at tænke over de
res rygevaner og på sigt motivere dem 
til rygestop. Der vil være øvelser og ak
tiviteter, der udfordrer elevernes rygning 
og sundhedsformidlerne vil introducere 
app’en XHALE, som er en gratis hjælp 
til unge, som vil kvitte eller skære ned 
på smøgerne. Derudover vil sundheds 

 
formidlerne tilbyde unge med interesse 
i rygestoprådgivning et gratis rygestop
kursus.

En uddannet rygestoprådgiver fra Sund
hedscentret vil varetage det gratis ryge
stopkursus for unge, som vil finde sted på 
skolen.

Rygestopeventen afholdes typisk i fri
kvar tererne i skolens gård, aula, gymna
stiksal el. lign. Men de kan også afholdes 
på temadage eller på ”torvedage”.

Kontakt Frederiksberg Sundhedscenter: 
sundhedscentret@frederiksberg.dk for 
mere information.

SPARRING OG SAMARBEJDE

Ønsker I sparring til temauger, undervis
ning eller idéer til materialer er I altid vel
komne til at kontakte os.

Ved konkrete problemstillinger med fx 
vold, trusler, tyveri eller røveri kommer 
SSPkonsulenten og evt. politiet gerne 
ud og snakker med klassen.

FÅ MERE AT VIDE OG 
BOOK ET ARRANGEMENT

…

SSP-konsulent
Kenneth S. Axelsen – tlf. 2898 0084
Email: ssp@frederiksberg.dk

Sundhedskonsulent – tlf. 2898 5409

Forebyggelsesteamet i  
Frederiksberg Sundhedscenter
Email: sundhedscentret@frederiksberg.dk



HVEM KONTAKTER JEG NÅR…. 

•  …den unge har en hashproblematik?

  Frederiksberg Kommunes Rådgiv-
ningscenter 
Stofrådgivningen ( Afdeling 2 ) 
Peter Bangs Vej 24 3. sal 
2000 Frederiksberg 
Tlf: 3821 3902 
Mail: fkrc@frederiksberg.dk

•  … en gruppe børn og unge er havnet i 
konflikt, hvor der er brug for mægling 

  SSP’s konfliktmæglerkorps 
Tlf: 2898 0084 
Mail: SSP@frederiksberg.dk

•  … der er behov for at vide mere om an-
dre sundhedsrelaterede emner, såsom 
kost og motion 

  Forebyggelsesteamet 
E-mail: sundhedscentret@frederiks-
berg.dk

•  … den unge har brug for en snak om 
krop, seksualitet, følelser eller råd om 
prævention og forebyggelse af sexsyg-
domme? Eller når den unge har spørgs-
mål om sundhed og generel trivsel?

 Sundhedsplejersken på skolen
 Tlf. 3821 1110 
  Mail: sundhedstjenesten@frederiks-

berg.dk
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ANDRE GRATIS TILBUD TIL UNGE:

Gratis klamydiatest – unge på Frederiksberg mellem 15 – 30 år kan bestille gratis 
klamydiatest på: www.klamydiahjemmetest.dk

Gratis kondomer – Frederiksberg Kommunes skoler, klubber og ungdomsuddannel
ser kan bestille gratis kondomer hos Sundhedscenteret på mail: Sundhedscentret@
frederiksberg.dk

Headspace – et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12 – 25 
år. Ingen problemer er for store eller små, og alt foregår på de unges præmisser. Der er 
ingen ventetid, og man kan ringe, sende en mail, chatte eller lægge vejen forbi det nær
meste headspace og få en samtale. www.headspace.dk


