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Et projekt for alle unge i 7. klasse og deres forældre

Skolerne og
Middelfart Ungdomsskole

Til unge og forældre
Kære unge og forældre
I Middelfart Kommune vil vi gerne sammen med jer forældre sikre, at
vores unge kommer så godt igennem ungeårene som muligt. Derfor
har vi også stort fokus på de unges alkohol-forbrug, da vi ved, at det
en af de faktorer, som kan have størst ødelæggende effekt for et ung
menneske og føre til meget andet, som vi gerne vil undgå. Erfaringen
viser, at det lønner sig med den målrettede indsats. Det ser vi bl.a.
ved, at langt flere elever i 7. klasse ikke er interesseret i alkohol end
for 5 år siden. Desuden oplever vi, at flere afgangsfester i 9. klasse
end tidligere er alkoholfrie. I skolesundsprofilen ses et fald i antallet
af unge, der må drikke alkohol for deres forældre ved en sammenligning af undersøgelsen 2015/16 og undersøgelsen 2018/19.
Dette er meget glædeligt.
Vi skal dog fortsat fastholde dette fokus på unges alkoholvaner. Vi er
som voksne rollemodeller for vore unge. Det betyder, at vi som voksne har en stor betydning i forhold til, hvad de unge betragter som
normale alkoholvaner. Vi skal som voksne dels sætte tydelige rammer op for de unges forbrug og dels selv efterleve disse rammer. Her
er det vigtigt, at alle rundt om de unge samarbejder om at skabe de
rette værdier.
En undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen i 2014 viser, at fra slutningen
af 1990’erne til 2006 er der sket et markant fald i andelen af 11-årige
og 13-årige, som har prøvet at drikke alkohol. Den seneste opdatering fra 2014 viser, at denne udvikling fortsætter. For de 15-årige er
der også sket et fald, omend dette er langt mindre tydeligt.
Vi er kommet langt i Middelfart Kommune – vi er dog ikke i mål endnu. Vi skal fortsat sammen holde fokus på de unges alkoholvaner.
Jeg vil derfor opfordre til, at I forældre tager jeres unge med til dette
obligatoriske arrangement.
Med venlig hilsen
Grete Berggren
Dagtilbuds- og skolechef

Unge og Alkohol
Middelfart Ungdomsskole har uddannet ”ældre” unge til at varetage
den såkaldte ”ung-til-ung-formidling”, hvor det centrale er, at unge
kommunikerer med andre unge.
Aftenen gennemføres med ung-til-ung-formidlere samt SSP-konsulent
Bo Hansen eller Ane Bender. Ane og Bo er specielt uddannet til at varetage projektledelsen.

Program
START

Præsentation
Åbningsbillede/oplæg
Forældre og elever går hver til sit.
For forældrenes vedkommende:
Debatoplæg med aktuelle problemstillinger
Dialog
For elevernes vedkommende:
Debatoplæg med aktuelle problemstillinger
Dialog
Opsamling
Med udgangspunkt i debatten
Hvad rører der sig? Hvad kan vi blive enige om?
Plenum
Unge og forældre konfronterer hinanden med udgangspunkt
i den udarbejdede forældreaftale

SLUT

Afslutning

Ung-til-ung-formidlere . . .

Christian Thrane

Simon Ladekjaer

Klara Christensen

Ane Bender
SSP-konsulent

Bo Hansen
SSP-konsulent

Gode hjemmeDet Kriminalpræventive Råd
Sundhedsstyrelsen
Sikker Flirt
Sikker Chat
Stop volden

www.dkr.dk
www.sundhedsstyrelsen.dk
www.sikkerflirt.dk
www.sikkerchat.dk
http://stopvold.info

Narkotikainfo

www.narkotikainfo.dk

GODA (Gode alkoholvaner)
Netstof
SSP, Middelfart

www.goda.dk
www.netstof.dk
www.sspmiddelfart.dk

Nærmere oplysninger:
Middelfart Ungdomsskole , tlf. 88 88 56 90

