
Runde 1  Hvad vil handlingsnetværket opnå?  (Ønsker) 

Bord 5. Peter (Gymnasiet), Jacob (Gymnasiet), Brian (Urbania), 

& Kirsten (Familie og Børnesundhed) 

 

 

Ønske 1:   

Tæt samarbejde mellem ungdomsuddannelser og 

misbrugseksperter 

 

Misbrugseksperter (u-turn, martrikelløse klub? politi)  

Ideer: 

- Synlighed til daglig/test  

- Rådgivning  

- Oplysning om konkrete tilfælde 

Bord 4 Charlotte (Børn og Unge), Bjarne (Udsatterådet), 

Majbritt (Rusmiddelcenteret), Trine (Rusmiddelcenteret), 

Marianne (Lokalpsykiatrien) & Yelva (koncerndirektør) 

Ønske 1:  

- Tilbud til ungdomsuddannelserne om input til hvad man 

skal gøre i fht. At spotte og hvad man så gør (hvis unge 

er påvirket eller har et problem)  

Ønske 2:  

- Gøre vejen helt tilgængelig kort, til dem der ved noget 

og kan gøre noget (behandling, eller råd om misbrug).  

Ønske 3:  

- Tage ansvaret. Du har bolden, slip ikke før den næste er  

- På (vedholdenhed).  

Ønske 4:  

- Skolerne kan faciliteter snakke om alkohol & stoffer  

o Kan 9.klasse bære fortællingen (de ældste klasser 

er rollemodeller for de små (fx 1g & 3g)  

Ønske 5:  

- Andres forældre kan spotte og handle på  

Ønske 6: 

- Fritidsjob- så man ikke tjener penge på noget dumt (fx 

sælge stoffer)  

Ønske 7:  

- Fjern ”normalen” (at stoffer er normale)  

Ønske 8:  



- En stærk fritidspolitik  

Ønske 9: 

- Hvordan viser man at man har det sjovt uden sprut & 

stoffer?  

o Finde noget andet attraktivt at være fælles om? 

o Kunne idrætsforeningerne have alkohol politik?  

 

Bord 3  

Jacob (IBC), Susanne (EUC Lillebælt), Marianne (EUC Lillebælt), 

Rasmus (U-Turn), Kasper (Helhedsplanen) + Line (Sundhed og 

Velfærdsinnovation) 

Ønske 1:  

- Mobilisere forældregrupperne  

o Messehallerne for alle uddannelser & på 

uddannelserne  

o (Julius Mygind. Kræver opfølgning). 

Ønske 2: 

- APP som pårørende og unge samt professionelle kan 

benytte  

Ønske 3: 

- Kordinerende ungeindsats kan de hjælpe vha. ekstra 

midler når elever flytter og skal overleveres  

o UU skal/vil være bedre til at mødes og spare  

Ønske 4:  

- Image på ungdomsuddannelserne – dilemma  

Ønske 5:  

- Politi narkohunde på uddannelserne (IBC har gjort det 

signalværdi)  

Ønske 6:  

- Fællesudmeldinger på ungdomsuddannelser (fælles 

politik) årligt fælles møde (koster ikke noget)  

Ønske 7:  

- Hurtigt indsats/ overblik over taskforce på unge og 

misbrug 

o Hvor henvender jeg mig? 

o Overblik som med hjemløse  



Ønske 8:  

- Task force fester = Tryghed  

o Kan vi lave et hold der kan hjælpe hinanden til 

fester  

o Fysisk besøg af U-turn, politi mv. 

Ønske 9:  

- Foredrag for de unger med opfølgende arrangementer  

Ønske 10:  

- Flere fester – fælles og med god kontrol – færre private 

fester & Gerne med forældre opbakning  

Ønske 11:  

- Tilbud til de unges hverdag – positive alternativer til 

stoffer  

o Weekender – fx fester  undgå private fester  

Ønske 12: 

- Nogen der må banke på en dør – hvor der er kendskab 

til misbrug, med positiv nysgerrighed 

Bord 2 (bord 1 var tomt) 

Charlotte (Politik og Kommunikation), Kuno (Fredericia Politi), 

Finn (Fredericia Politi), Ulla (Social- og Sundhedsskolen), Kasper 

(CPU), Hrolf (Den Matrikelløse Klub) 

Ønske 1: 

- Vi mangler data – forslag: ny ungeprofilundersøgelse 

(estimeret 50.000 kr.)  

Ønske 2: 

- Undervisning af lærerne /vejledere (u- turn og politik 

sætter hjælp ind)  

Ønske 3:  

- Natteliv  

o Fokus på festerne på uddannelsesinstitutionerne  

o Alliance med restautørerne 

o Rusmiddels politik på uddannelses 

institutionerne  

o Poul vil videns dele 

Ønske 4:  

- Ungenetværk  



o Micro-influensere (sociale medier) 

o Unge mod misbrug  

o Ambassadører  

Ønske 5: 

- Giv en ung årgang 500kr + kontrakt om ikke at tage 

stoffer 

Ønske 6: 

- Ny fælles rusmiddelspolitik hos grundskoler, ungdoms 

uddannelser + natteliv 

o ”Fredericia mod stoffer/misbrug”  

o Forældrene som ressourcer 

Ønske 7:  

- Ny kommunikations strategi  

o Vi er/vil ikke være en misbrugs by  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Runde 2       

Bord Ideens overskrift Beskriv ideen Hvilke handlinger kræver det at 

udføre ideen? 

Hvad kan i 

selv byde ind 

med? 

Er der 

behov for at 

involvere 

andre end 

handlingsne

tværket? 

Økonomi og til hvad? 

5 Netværket 

mellem 

ungdomsuddan

nelser og 

misbrugsekspert

er 

Jævnlige møder mellem 

ledelse/studievejledere 

og eksperter. 

 

Disse møder skal 

fremme en gensidig 

udveksling af viden og 

skabe en personlig 

kontakt.  

Afklaring af hvilke eksperter der 

er relevante (u-turn, matrikeløse 

klub & politiet)  

 

Jævnlige møder  

 

Synlighed på 

uddannelsesinstitutionerne  

 

Synlighed til festerne  

 

Mulighed for anonym rådgivning 

af elever  

Vi udvælger 

kontaktperso

ner  

 

Ledelse  

Pedel  

Studievejleder

e  

 Afhængig af omfanget kan 

det give/kræve ekstra 

ressourcer  

 

”Eksperterne må gerne være 

opsøgende og initiere 

samarbejdet. Det vil 

mindske de økonomiske 

behov for institutionen”  

Bord 4 Aktiv brug af 

ung til ung ved 

skift 

Brug PAS (center for 

rusmiddelforskning) på 

de 10.+ungdomsudd.  Og 

u-turn (7-9.klasse)  

Systematik  Lidt af hvert Ja  Tid – Lions vil gerne byde in  

Bord 3 

forslag 

1  

Ungedrevet 

ungdomskultur 

– pulje til udv. Af 

aktiviteter & 

tilbud 

Unge kan søge 

puljemidler til styrende 

aktiviteter – søges 

gennem skolen.  

Puljemidler & administration  

 

Definition af rammerne  

 

Folk de unge kan spare med  

 

UU kan fx 

lægge lokaler 

til  

Unge  Pæn stor pulje  



 

 

Hvem skal have en rolle som 

repræsentant for 

ungdomsbyrådet  

 

UU-elevrådsrepræsentant  

 

 

Bord 3 

forslag 

2  

App- 

vidensbank, 

oplysning & 

hotline 

Samle informationer til 

et samlet redskab 

- Viden om stoffer 

- Hotline  

    

Bord 2 

forslag 

1 

Lokale 

ambassadører / 

mikro influenser  

Sociale medie kampagne  Finde unge lokale trendsættere 

og lave instagram, snapchat take 

over, og Facebook bruges til 

kontakt til mor & far.  

  Aflønning af mikro 

influenser  

Bord 2 

forslag 

2 

Fælles 

rusmiddel politik 

– på tværs af 

grundskole, 

ungdomsuddan

nelser og 

natteliv (som 

ramme)  

Fælles holdning 

- Fester på 

ungdomsuddann

elser  

- Nattelivet  

- Alliance med 

restauratører  

+ forældre (der hjælper 

med at arrangører 

festen)  

Uddannelse af skolerne  

 

Facilitering af 

forældrefællesskaber  

 

+ holdning om brug af rusmidler  

Undervisning 

af lærer + 

vejlederne – 

politi og u-

turn vil gerne 

bidrage  

Natteliv  

Restauratør

er 

Forældre  

Unge   

Ny ungeprofil undersøgelse 

– vi mangler data med 

skoler + institutioner + 

forældre  
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