Fagudvalget for forebyggelse på ungdomsuddannelser
Status på arbejdet juni 2021
I løbet af året er fagudvalget for forebyggelse på ungdomsuddannelserne vokset flere gange. Vi oplever
grundlæggende et stort engagement i fagudvalget, men det har desværre endnu ikke været muligt at være
samlet alle mand/kvinder. Dette, håber vi meget, vil blive muligt i det kommende år - Corona-virus eller ej.
Skulle der sidde et par stykker ude i landet, som gerne vil hoppe med på vores spændende arbejdsproces,
så er I mere end velkomne til at tage kontakt til et af de nuværende medlemmer.
Temaer vi arbejder med:
Projekt ”festkultur og fællesskab på Ungdomsuddannelserne”
• Der er desværre kommet afslag på nogle ansøgninger i forhold til at videreføre
www.alkoholdialog.dk – men vi overvejer om vi skal tilbyde at overtage domænet og indhold til
”fremtiden”.
• Fokus på rusmiddelpolitikker i det videre arbejde med projektet, som vi gerne ser der bliver
arbejdet videre med.
Samarbejde med Røgfri fremtid/kræftens bekæmpelse
• Vi har afholdt møde med Bruno Langdahl fra røgfri fremtid, der gennemgik de nye tiltag.
• Vi har afgivet høring på den nye lovgivning om rygning
• Fortsat dialog sikres via SSP samrådets repræsentant – Keld Kristensen
• Der laves vidensdeling og formidling igennem nyhedsbrev m.m.
• Fagudvalget kunne fx tænke nærmere på udvikling af sanktionstrappe til inspiration – evt. til
rusmiddelpolitik
Rusmiddelforebyggende indsatser og – samarbejder på ungdomsuddannelserne
• Vi har udsendt survey til alle kommuner om omfanget af indsatser ude på uddannelserne
• Next step: Se på opsamlingen herfra. Hvilke tendenser er der, og hvad efterspørges?
• Input fra Solrød, vedr. brugen af social pejling på 10. kl. + ungdomsuddannelser
• Action card – rusmiddelproblematikker i Vejle som inspiration.
Webinar
• Vi arbejder på at afholde et webinar, hvor nedenstående er på:
• Oplæg om hvad vores undersøgelse om forebyggelse på ungdomsuddannelserne fortæller
• Oplæg projekter og tiltag på forebyggelsesområdet i forhold til ungdomsuddannelser
• Introduktion til Adobe Spark
Andet:
• Vi har givet høring på 18-års grænse for alkohol
• Fælles om det gode ungeliv - data input er givet fra SSP samrådet og fagudvalget
• Natbevillinger – diskussion taget i fagudvalget som konsekvens af corona
• Indspark vedr. snus er givet vider til bl.a. myteromsnus.dk
• Sparring til Kampagne video vedr. unge og alkohol – til politikkerne
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