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Kære klasselærer

Vedr.: Unge og alkohol
Hvem er vi?
Vi er en gruppe unge og to projektledere, som har gennemgået en uddannelse omkring forskellige
temaer og problemstillinger, som rører sig i 7. klasse. Vi kommer alle med forskellige forudsætninger
og kompetencer, og disse bidrager i en helhed til arrangementets formål.
Formålet med arrangementet?
Formålet med arrangementet er at skabe et forum mellem de unge og de voksne, hvor forskellige
aktuelle temaer og problemstillinger kan komme til udtryk og i spil. Alle klasser er forskellige, og der
findes ikke to ens 7. klasser. Derfor kan vi ikke på forhånd vide, hvilke temaer eller problemstillinger,
som er aktuelle i lige netop jeres klasse.
Følgende temaer/problemstillinger omkring ”Unge og alkohol” kan f.eks. tages op: ”Venner”,
”Voksne”, ”Fester”, ”Blå mandag”, ”Kærester”, ”Alkoholdebut”, ”Sms, chat, Facebook” ...
Vi forventer:

At du og klassen gennemarbejder forberedelsesmateriale – som vi udsender inden arrangementet!

At du/skolen udsender folderen ”Unge og Alkohol” sammen med praktiske oplysninger omkring tid og
sted. Folderen er vedhæftet som pdf-dokument.

At der er gjort klar i to lokaler. Det ene skal kunne rumme alle deltagere, og der skal være gjort klar
med lærred – vi medbringer selv computer + projektor!
Det andet lokale skal kunne rumme eleverne alene!

At du og klassen har forberedt arrangementet.
Aftenens program: Se vedhæftede folder til uddeling til forældrene. Såfremt der er praktiske
spørgsmål vedr. aftenens forløb – så kan I kontakte Bo Hansen på tlf.nr. 21275697.
Opfølgning
Referatet fra vores afsluttende debat kan/skal bruges som en slags kontrakt, som elever og forældre
kan holde hinanden op på og evaluere ud fra. Man kunne jo løbende lave en opfølgning og spørge:
”Hvordan er det så gået med vores aftaler”? Eller som minimum tage det op på det følgende/næste
forældremøde.
Evaluering
Vi medbringer spørgeskemaer til elever og forældre.
SSP-Forebyggelsesplan
”Unge og alkohol” er en del af den vedtagne forebyggelsesplan for SSP.
Det er særdeles vigtigt, at alle eleverne og forældre deltager i arrangementet.
Vi ser gerne, at der er mødepligt for eleverne!
Med venlig hilsen
Ung-til-ung-formidlerne, Mette, Bo og Birgitte

