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”MeningsfuldeFællesskabererfundamentetfor,hvordanHerningKommunevilskabe

fællesskaber. At sætte fokus på fællesskaber er at sætte fokus på forudsætningerne

for,atallebørnog ungefårmulighed foratlykkes” 1

Denne læseplan er udarbejdet således, at skolens pædagogiske medarbejdere kan modtage en hjælpende

hånd i en travl og hektisk hverdag. Her præsenteres en masse idéer og materialer til, hvordan man kan ar-

bejde med børn, unge og deres forældre med en forebyggende hensigt.

Hvorfor en SSP-læseplan? ”Et sundt fællesskab er et inkluderende fællesskab, hvor der arbejdes bevidst

med, at alle børn og unge trives, udvikler sig og lærer. Alle børn og unge har ret til trivsel og udvikling -både

fagligt, socialt og personligt. Børn og unge har ret til og brug for at indgå i trygge, værdifulde og betydnings-

fulde fællesskaber”. Ord som tryghed og trivsel er nøgleord, da det er fundamentale følelser for, at børnene

lykkedes, og indsatsen for at nå dertil, skal derfor prioriteres gennem hele skoleforløbet. Hvis dette ikke

opnås, kan konsekvensen være mistrivsel – og mistrivsel kan føre til uhensigtsmæssig adfærd, der bl.a. kan

bestå af kriminalitet, radikalisering, aggressivitet, isolation, dårligt selvværdog misbrug.

Vores mål, i samarbejde med folkeskolerne at arbejde med en læseplan, der giver konkrete og lettilgænge-

lige bud på, hvordan man kan tilrettelægge en forebyggende, oplysende og målrettet undervisning på alle

klassetrin gennem hele folkeskolen.

Læseplanen tager udgangspunkt i årgangsbestemte temaer samt tilhørende relevant materiale og litteratur

indenfor temaet. Årgangsinddelingen er vejledende. Der er naturligvis metodefrihed i forhold til fagperso-

nernes planlægning, gennemgang og evaluering. Materialelisterne er blot eksempler og muligheder.

Læseplanen vil løbende blive ajourført, således nyt tilgængeligt materiale, links og viden bliver inkorporeret

i planen.

1 |https://politik.herning.dk/vores-strategier/strategier/meningsfulde-faellesskaber

https://politik.herning.dk/vores-strategier/strategier/meningsfulde-faellesskaber
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Indskoling (0.-3.klasse)

Derbør arbejdes med tryghed og trivsel i klasserummet. Eksempelvis er gode samvær-og samarbejdsregler

en essentiel forudsætning for elevers positive selvopfattelse og -udvikling. Hertil er det også vigtigt, at der

arbejdes på klassefælleskabet samt elevens individuelle- og fælles ansvar – både online og offline. Foræl-

drene er en vigtig medspiller i forhold til ovenstående for at skabe et inkluderende fællesskab i klassen, på

årgangen og efter skoletid.

De fleste børn er otte år, når de får en mobiltelefon. Det viser en undersøgelse, som teleselskabet Telia har

fået lavet.

Telia har for sjette år i træk spurgt danskerne om, hvad der er den rette alder for børns mobildebut.

Skelletmellem,hvadvi synes,og hvadvi gør,haraldrig væretstørre.Forældre:Børn skal væreover10

år inden de får mobil – men de får allerede som 8 årige.
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Børnehaveklasse

Tema:

Motto:

Emner:

At blive en klasse

Det, du gør for dit barns fællesskab,gør du for dit barn.

Tryghed og trivsel:trivsel og identitet, familien og kroppen

Det gode skoleliv: ro, vente på hinanden, klassepligter, madpakker, spisesituationer, at være lille i en 

stor verden

Familie/forældre: fødselsdage

Fritid /Sund og sikker: trafik og færdsel

Social kapital: plads til alle – forskellighed, kammeratskab, legekammerater.

Forslag til materialer:

Tema Beskrivelse Find materiale

Færdsel Gå-prøve https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/sko-

le/0-3-klasse/gaaproeven

Socialtræning Social og emotionel læring CFU: Trin for trin 1

Fællesskab Til pædagoger og lærere. Baseret på LISS-

me- toden

”Lær børn at samarbejde:0. og 1. klasse” af 

Lone Gregersen, 2012

Fællesskab Idéer til opgaver, forløb med børn og
forældre.

”Håndbog i skolestart: praksis i børnehøjde” af 

Allice Rørvig, 2011

Eventuelle gæster:

Sundhedsplejersken laver indskolingsundersøgelse med fokus på det enkelte barns trivsel og sundhedsmæssige pro-

blemstillinger – sundhedspædagogisk aktivitet, individuelle undersøgelser.

Forældredel

Tema Beskrivelse Find materiale

Forældrenetværk Forældrenetværkopbyggesog drøftes. Skal det 

foregå i en Facebookgruppe? Telefonkæde?

https://dkr.dk/ungdomskriminalitet

/ voksenstoette/foraeldrenetvaerk/

Forældrerepræsen

- tanter

Forældrerepræsentanter udpeges

Eventuelt et socialt arrangement planlægges for 

børn og forældre

Forældredialog Legetøj i skolen?

Forældreaftaler?

Gensidige forventninger mellem skole og forældre?

Fødselsdage?

Hvordan sender man sit barn skoleklar afsted?

Klasseaftaler/regler

SSP-Læseplan Præsenteres på forældremødet

Forebyggende info Forebyggendeinformation til forældreom voksnes 

indflydelse på børn

https://dkr.dk/ungdomskriminalitet

/ voksenstoette/

Anden info Find kontaktpersoner, info, lovgrundlag mm om SSP www.ungherning.dk/ssp

Gæster Sundhedsplejersken laver

indskolingsundersøgelse,  hvor det forventes, at

en af forældrene deltager.

https://sundhedspleje.inst.vejen.d

k/ skoleboern/0-klasse-indskoling/

https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-klasse/gaaproeven
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-klasse/gaaproeven
https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/voksenstoette/foraeldrenetvaerk/
https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/voksenstoette/foraeldrenetvaerk/
https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/voksenstoette/
https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/voksenstoette/
http://www.ungherning.dk/ssp
https://sundhedspleje.inst.vejen.dk/skoleboern/0-klasse-indskoling/
https://sundhedspleje.inst.vejen.dk/skoleboern/0-klasse-indskoling/
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1. klassetrin

Tema:

Motto:

Emner:

At væreen klasse

Iklassen hjælper vi hinanden

Tryghed og trivsel: Trivsel, følelser, krop, kommunikation

Det gode skoleliv: drilleri, sladder, mobning, omgangstone, samværsregler, hjælpsomhed, slik & soda 

vand i klassen

Familie/forældre: Fødselsdage, Forældrekontakt, familieforhold

Fritiden/sund og sikker: trafik og færdsel, fritidsliv, hobbyer, social samvær udenfor skolen

Social kapital/identitet og gruppe: hjælpe hinanden, ansvar, plads til alle, plads til forskellighed, på 

klædning, størrelse, nationalitet, køn mm.

Materialer:

Tema Beskrivelse Find materiale

Færdsel Gå-prøve https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/sko-

le/0-3-klasse/gaaproeven

Socialtræning Social og emotionel læring CFU: Trin for trin 2

Fællesskab Arbejdsbøger til børn for at skabe  

selvindsigt og diskussioner på

klas- sen om adfærd og

medansvar

Sociale spilleregler-serien: ”Jeg er høflig”, ”Jeg er 

ærlig”, ”Jeg tager ansvar” af Brian Moses, 2007

Forældredel

Tema Beskrivelse Find materiale

Forældrenetværk Forældrenetværkopbyggesog drøftes. Skal det 

foregå i en Facebookgruppe? Telefonkæde?

https://dkr.dk/ungdomskriminalitet

/ voksenstoette/foraeldrenetvaerk/

Forældrerepræsen

- tanter

Nye forældrerepræsentanter? Behold de

forhenvæ- rende?

Eventuelt et socialt arrangement planlægges for 

børn og forældre

Forældredialog Legetøj i skolen?

Slik, kage, sodavand?

Fritidsliv?

Plads til forskellighed

Fødselsdage?

Opfølgning af klasseaftaler fra 0.

Nye klasseregler?

SSP-Læseplan Præsenteres på forældremødet

Forebyggende info Forebyggendeinformation til forældreom voksnes 

indflydelse på børn

https://dkr.dk/ungdomskriminalitet

/ voksenstoette/

Anden info Find kontaktpersoner, info, lovgrundlag mm om SSP www.ungherning.dk/ssp

Tidlig forebyggelse Dialogspil, der spilles på forældremøder. Kan sætte 

gang i snakken om holdninger til diverse

dilemmaer.

https://dkr.dk/materialer/tidlig-fore-

byggelse/foraeldrefiduser-samspil-

let-til-indskolingen/

Gæster Kontakt eventuelt playmaker om de vil komme

på  besøg

https://www.facebook.com/pla

y- makerherning/

https://playmaker.herning.dk/

https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-klasse/gaaproeven
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-klasse/gaaproeven
https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/voksenstoette/foraeldrenetvaerk/
https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/voksenstoette/foraeldrenetvaerk/
https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/voksenstoette/
https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/voksenstoette/
http://www.ungherning.dk/ssp
https://dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/foraeldrefiduser-samspillet-til-indskolingen/
https://dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/foraeldrefiduser-samspillet-til-indskolingen/
https://dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/foraeldrefiduser-samspillet-til-indskolingen/
https://www.facebook.com/playmakerherning/
https://www.facebook.com/playmakerherning/
https://playmaker.herning.dk/
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2. klassetrin

Tema:

Motto:

Emner:

Den gode kammerat

Vi taler pænt til, om og med hinanden

Tryghed og trivsel

Det gode skoleliv: omgangstone,mobning og kommunikation

Fritiden/sund og sikker:

Social kapital/identitet og gruppering: samværsregler, identitet, køn

Dit og mit (… og købmandens): Værdier,normer, regler

Materialer:

Tema Beskrivelse Find materiale

Færdsel Den lille cyklistprøve https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/sko-

le/0-3-klasse/den-lille-cyklistproeve

Forebyggelse Tidlig forebyggelse af krimiliatiet https://dkr.dk/tidlig-forebyggelse/skolen/

Kreativ undervisning Didaktik, øvelser, aktiviteter til

alle  indskolingens fag

”Undervisning i indskolingen” af Stig Broström

Klassefællesskaber Forskellige hjælpepakker til

mobbe- ramte klasser o.l.

http://www.mobbeland.dk/hj%C3%A6lp-i-klas-

sen.html

Digital adfærd Hvordan man kommunikerer online https://wifive.dk/modul-1-den-gode-tone-ind-

skoling/

Forældredel

Tema Beskrivelse Find materiale

Forældrenetværk Forældrenetværkopbyggesog drøftes. Skal det 

foregå i en Facebookgruppe? Telefonkæde?

https://dkr.dk/ungdomskriminalitet

/ voksenstoette/foraeldrenetvaerk/

Forældrerepræsen

- tanter

Nye forældrerepræsentanter? Behold de

forhenvæ- rende?

Eventuelt et socialt arrangement planlægges for 

børn og forældre

Forældredialog Mobiltelefoni?

Påklædning

SMS, chat, digitalisering

Trivsel og omgangstone

Anden info Find kontaktpersoner, info, lovgrundlag mm om SSP www.ungherning.dk/ssp

Gæster Kontakt eventuelt playmaker om de vil komme

på  besøg (hvis de ikke kom i 1. klasse)

https://www.facebook.com/pla

y- makerherning/

https://playmaker.herning.dk/

https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-klasse/den-lille-cyklistproeve
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-klasse/den-lille-cyklistproeve
https://dkr.dk/tidlig-forebyggelse/skolen/
http://www.mobbeland.dk/hj%C3%A6lp-i-klassen.html
http://www.mobbeland.dk/hj%C3%A6lp-i-klassen.html
https://wifive.dk/modul-1-den-gode-tone-indskoling/
https://wifive.dk/modul-1-den-gode-tone-indskoling/
https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/voksenstoette/foraeldrenetvaerk/
https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/voksenstoette/foraeldrenetvaerk/
http://www.ungherning.dk/ssp
https://www.facebook.com/playmakerherning/
https://www.facebook.com/playmakerherning/
https://playmaker.herning.dk/
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3. klassetrin

Tema:

Motto:

Emner:

Trivsel

Vi er gode ved hinanden

Social kapital/identitet og gruppering: At være udenfor, den gode kammerat, at gøre nar, inklusion

Fritiden/sund og sikker: Færdsel, den lille cyklistprøve

Kommunikation: Sprogbrug, omgangstone

Materialer:

Tema Beskrivelse Find materiale

Klassefællesskab Film, lærervejledning og elevspørgsmål https://www.dr.dk/skole/dansk/indskolin

g/ tema/ultra-galla-d-nice-vaere-nice

Digital dannelse Teknologiforståelse

Den gode stil

https://wifive.dk/modul-2-

teknologiforstaael- se-indskoling/

https://wifive.dk/modul-2-

teknologiforstaael- se-indskoling/

Social kapital En arbejdsbog om en pige, der

bliver  holdt udenfor

”Sussis gode plan” af Hans Christian Hansen, 

2010

Færdsel Den lille cyklistprøve https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/sko-

le/0-3-klasse/den-lille-cyklistproeve

Forældredel

Tema Beskrivelse Find materiale

Forældrenetværk Forældrenetværk opbygges og drøftes. Skal det

https://dkr.dk/ungdomskriminalitet

/ foregå i en Facebookgruppe? Telefonkæde? voksenstoette/foraeldrenetvaerk/

Forældrerepræsentanter Nye forældrerepræsentanter?Behold de forhen-

værende?

Eventuelt et socialt arrangement planlægges for 

børn og forældre

Forældredialog Mobiltelefoni?

Påklædning

SMS, chat, digitalisering

Trivsel og omgangstone

Anden info Find kontaktpersoner, info, lovgrundlag mm om

www.ungherning.dk/ss

p SSP

Tidlig forebyggelse Adgang til forældremateriale om konflikthåndte- https://redbarnet.dk/foraeldre/ 

ring, mobning, børns gaming vaner, skærm- og

medietid mm. Vurder, hvorvidt noget passer

til  klassedynamikken.

https://www.dr.dk/skole/dansk/indskoling/tema/ultra-galla-d-nice-vaere-nice
https://www.dr.dk/skole/dansk/indskoling/tema/ultra-galla-d-nice-vaere-nice
https://wifive.dk/modul-2-teknologiforstaaelse-indskoling/
https://wifive.dk/modul-2-teknologiforstaaelse-indskoling/
https://wifive.dk/modul-2-teknologiforstaaelse-indskoling/
https://wifive.dk/modul-2-teknologiforstaaelse-indskoling/
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-klasse/den-lille-cyklistproeve
https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole/0-3-klasse/den-lille-cyklistproeve
https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/voksenstoette/foraeldrenetvaerk/
https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/voksenstoette/foraeldrenetvaerk/
http://www.ungherning.dk/ssp
https://redbarnet.dk/foraeldre/


Trivsel – digitalt & soCialt

Mellemtrin (4.-6. klasse)

Hovedopgaven i den forebyggende indsats bør fokuseres omkring, at eleverne vænnes til at være medbe-

stemmende, tageansvar for egne handlinger, samvær, arbejde og fælles beslutninger.

”Barnet og den unge er eksperter på, hvordan de selv oplever deres liv.Deres personlige udvikling fremmes

bedst, når der tages udgangspunkt i deres egne erfaringer, perspektiver og ønsker. Derfor bør børne- og un-

geinddragelse altid have høj prioritet.

Alle børn og unge uanset alder og forudsætning skal opleve sig set og hørt. De fagprofessionelle har derfor

et særligt ansvar forat se, respektere og forståbarnets og den unges perspektivog agere herpå.”2

2 |https://politik.herning.dk/vores-strategier/strategier/meningsfulde-faellesskaber
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https://politik.herning.dk/vores-strategier/strategier/meningsfulde-faellesskaber
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4. klassetrin

Tema:

Motto:

Emner:

Digital trivsel –god tone og tryg færden på de sociale medier 

Vi er gode kammerater –også på nettet

Tryghed og trivsel: Tryghed og trivsel på sociale medier og i gaming 

Det gode skoleliv: Sprogbrug, omgangstone, kommunikation 

Familie/forældre: Engagement i børnenes liv på de sociale medier 

Fritiden /sund og sikker: SMS, chat, sociale medier &gaming-verdenen 

Social kapital /identitet og gruppering: Den gode kammerat.

Materialer:

Tema Beskrivelse Find materiale

Selvværd Udvikling af børns personlige og

sociale  kompetencer

”Min selvbiografi” af Helle Fisker,

2003  ”Min selvbiografi – lærerens

bog”

Digital dannelse Kommunikation online for mellemtrin https://wifive.dk/modul-1-den-gode-tone/

Digital dannelse Teknologiforståelse https://wifive.dk/modul-2-teknologiforstaaelse/

Gæster:

Formidlerteamet,UngHerning –”Digital Trivsel”

Forældredel

Tema Beskrivelse Find materiale

Forældrenetværk Forældrenetværk opbygges og drøftes. Skal det

https://dkr.dk/ungdomskriminalitet

/ foregå i en Facebookgruppe? Telefonkæde? voksenstoette/foraeldrenetvaerk/

Forældrerepræsentanter Nye forældrerepræsentanter?Behold de forhen-

værende?

Eventuelt et socialt arrangement planlægges for 

børn og forældre

Forældredialog Mobiltelefoni?

Påklædning

SMS, chat,

digitalisering  Trivsel og

omgangstone  

Lommepenge 

Mærkevarer, skins (i

spil)

Hjælp til konfliktløsning, når det sker

digitalt  (snapchat, chat, billeddeling)

Anden info Find kontaktpersoner, info, lovgrundlag mm om

www.ungherning.dk/ss

p SSP

Tidlig forebyggelse Formidlerteamet fra UngHerning deltager i et https://ungherning.dk/ssp/formid-

forældremøder, hvor der holdes 90 minutter lerteam

oplægom digitale trivsel, vaner og dannelse.

https://wifive.dk/modul-1-den-gode-tone/
https://wifive.dk/modul-2-teknologiforstaaelse/
https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/voksenstoette/foraeldrenetvaerk/
https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/voksenstoette/foraeldrenetvaerk/
http://www.ungherning.dk/ssp
https://ungherning.dk/ssp/formidlerteam
https://ungherning.dk/ssp/formidlerteam
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5. klassetrin

Tema:

Motto:

Emner:

Dit og mit

Hvad er dit og hvad er mit?

Tryghed og trivsel: Trivsel, identitet, krop, selvværdog følelser 

Det gode skoleliv: Omgangstone, kommunikation, sprogbrug 

Familien: Tøjvalg, LAN-parties, overnatninger, efter-skoletid

Fritiden/sund og sikker: SMS, chat, pubertet, sundhed, motion, rygning

Social kapital: Klikedannelse, hvad der er dit og mit

Materialer:

Tema Beskrivelse Find materiale

Digital Den gode stil på nettet –arbejdsopgaver mm https://wifive.dk/modul-3-den-gode-stil/

Kommunikation Hvad er medier, kommunikation, billeder, 

reklamer mm

”Masser af medier” af Lisa Marie Henderson. 

2010

Net-etik Tre piger laver en profil til en af pigerne på et

social medie. Pigen glemmer at logge af.

Dia- log om hændelser som den

”Ella Bella” af Helle Kloppenborg, 2013

Digital færd Debatbog om sociale netværkssider, hvad

er  fedt at læggepå nettet? Afsnit til forældre

om unges netvaner

”Den åbne dagbog – unges brug af nettet”

af  Lonni Park Lynge

Forældredel

Tema Beskrivelse Find materiale

Forældrenetværk Forældrenetværk opbygges og drøftes. Skal det

https://dkr.dk/ungdomskriminalitet

/ foregå i en Facebookgruppe? Telefonkæde? voksenstoette/foraeldrenetvaerk/

Forældrerepræsentanter Nye forældrerepræsentanter?Behold de forhen-

værende?

Eventuelt et socialt arrangement planlægges for 

børn og forældre

Forældredialog Mobiltelefoni?

Påklædning 

Overnatninger 

Legeaftaler efter skole  

Lommepenge 

Mærkevarer, skins (i

spil)

Hjælp til konfliktløsning, når det sker

digitalt  (snapchat, chat, billeddeling)

Komme hjem-tidspunkter

Anden info Find kontaktpersoner, info, lovgrundlag mm om

www.ungherning.dk/ss

p SSP

Tidlig forebyggelse Dialogspil, der spilles på forældremøder. Hjæl- https://dkr.dk/materialer/tidlig-fore-

per til at starte dialogen om klassens trivsel mm.  byggelse/samspillet-mellemtrinet/

https://wifive.dk/modul-3-den-gode-stil/
https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/voksenstoette/foraeldrenetvaerk/
https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/voksenstoette/foraeldrenetvaerk/
http://www.ungherning.dk/ssp
https://dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/samspillet-mellemtrinet/
https://dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/samspillet-mellemtrinet/
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6. klassetrin

Tema:

Motto:

Emner:

Fra barn til ung

Vi er en klasse, selvom vi er forskellige  

Trivsel

Det gode skoleliv: konflikthåndtering, elevmægling

Familie/forældre: kom hjem tider, grænsesøgning, familielivet

Fritiden/sund og sikker: fritidsinteresser, kriminalitet, trafik og færdsel (cyklistprøve), medier og sek-

sualitet, krop og seksuel sundhed, pubertet, kæresteri, alkohol, rygning

Social kapital / identitet:Flertalsmisforståelser, social pejling, identitet

Materialer:

Tema Beskrivelse Find materiale

Digital Sikkerhed online –arbejdsopgaver mm. https://wifive.dk/modul-4-sikkerhed-online/

Seksualitet Syn på hinanden, opfattelser af godt og  

dårligt, om at sige nej, kønsroller,

kroppen,  kærlighed og seksualitet.

”Krop og følelser– sådan er jeg!”af DagmarGeisler

Social Pejling Arbejdsopgaver og lærervejledning til

so- cial pejling, som formidlerteamet

kommer  ud med i løbet af året.

https://dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/al-

le-de-andre-goer-det-laerervejledning/

https://dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/al-

le-de-andre-goer-det-arbejdsark/

Forældredel

Tema Beskrivelse Find materiale

Forældrenetværk Forældrenetværkopbyggesog drøftes. Skal det 

foregå i en Facebookgruppe? Telefonkæde?

https://dkr.dk/ungdomskriminalitet

/ voksenstoette/foraeldrenetvaerk/

Forældrerepræsentanter Nye forældrerepræsentanter?Behold de forhen-

værende?

Eventuelt et socialt arrangement planlægges for 

børn og forældre

Forældredialog Alkohol og

fester  

Overnatninger

Forældredialog når konflikter

opstår  Komme hjem-tider

Hjælp til konfliktløsning, når det sker digitalt

Anden info Find kontaktpersoner, info, lovgrundlag mm om 

SSP

www.ungherning.dk/ssp

Tidlig forebyggelse Rapport, der påviser effektenaf diverse inddra-

gende tiltag fra voksne

https://dkr.dk/materialer/ungdom

s- kriminalitet/foraeldre-og-

ungeind- dragende-tiltag-rapport/

Tidlig forebyggelse Info til digitalisering, chat og guide til forældre https://redbarnet.dk/skole/sikker-

chat/

Gæster Formidlerteamet fra UngHerning kommer

med  et oplæg på 90 minutter om Social 

Pejling og Flertalsmisforståelser

https://ungherning.dk/ssp/formid-

lerteam

https://wifive.dk/modul-4-sikkerhed-online/
https://dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/alle-de-andre-goer-det-laerervejledning/
https://dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/alle-de-andre-goer-det-laerervejledning/
https://dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/alle-de-andre-goer-det-arbejdsark/
https://dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/alle-de-andre-goer-det-arbejdsark/
https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/voksenstoette/foraeldrenetvaerk/
https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/voksenstoette/foraeldrenetvaerk/
http://www.ungherning.dk/ssp
https://dkr.dk/materialer/ungdomskriminalitet/foraeldre-og-ungeinddragende-tiltag-rapport/
https://dkr.dk/materialer/ungdomskriminalitet/foraeldre-og-ungeinddragende-tiltag-rapport/
https://dkr.dk/materialer/ungdomskriminalitet/foraeldre-og-ungeinddragende-tiltag-rapport/
https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat/
https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat/
https://ungherning.dk/ssp/formidlerteam
https://ungherning.dk/ssp/formidlerteam


Børn er, hvor de voksne er – unge er,  
hvor der sker noget

Udskoling (7.-9. klasse)

Eleverne er nu så modne, at man kan bearbejde forhold vedrørende kriminalitet, misbrug og trivsel mere

generelt i undervisningsregi. Der kan blandt andet arbejdes på, at eleverne opnår et nuanceret syn på, hvor-

dan kriminalitet, misbrug og et dårligt liv kan forebygges – individuelt, i gruppen og på samfundsplan.

”Forældrenes mening betyder stadig noget

Hvis unge prøver hash, gør de det sammen med kammerater – og ikke lige for øjnene af forældrene. Men

undersøgelser har vist, at forældrenes holdning og snak med de unge faktisk betyder en hel del for, om de

unge ryger hash. Hvis de unge ved, at

• Forældrene er meget klart imod, at de ryger hash

• Forældrene følger positivt med i, hvad de laver, og hvilke kammerate de er sammen med –også om afte-

nen

–er der mindre risiko for, at de unge prøver hash.”3

3 |https://www.sst.dk/~/media/9CAD831574FC4C85A40F6ABE5F852802.ashx
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7. klassetrin
Tema:

Motto:

Emner:

Kriminalitet –et spørgsmål om valg  

Hvad siger loven?

Tryghed og trivsel: trivsel

Det gode skoleliv: skolefravær, pjæk

Fritid/ sund og sikker: Alkohol, den kriminelle lavalder, straffeattest, seksualitet, sex og lyst, seksuel 

sundhed, rygning, seksuel kriminalitet, samtale i stedet for vold

Social kapital/identitet og gruppe: kropssprog, signaler, loyalitet –mod hvem?, grupperinger

Materialer:

Tema Beskrivelse Find materiale

Digital kommunikation Arbejdsopgave til elever. Oprette

blogs,  fælles klasse-wiki mm.

”Altid online – kommunikation, sprog og læs-

ning” af Marie Bloch Jespersen, 2012

Alkoholkultur Sundhedsstyrelsens –viden om alkohol, 

opgaver mm.

https://www.sst.dk/da/viden/alkohol/fa

k- ta-om-alkohol/unges-alkoholforbrug

Blå mandag Info om blå mandag https://dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/ 

blaa-mandag/

Social kapital Emnesæt om sundhed, selvværd og  

samvær.Undervisning om tobak, alko-

hol og stoffer.

”Tackling 1,2 og 3” af Gilbert Botvin

Alkoholkultur Masser af materiale til forebyggende 

hensigt om alkoholkultur og -vaner

www.goda.dk

Alkoholkultur Sundhedsstyrelsen om unge og

alkohol.  Kan udvælges af

fagpersonale

www.altomalkohol.dk

Forældredel

Tema Beskrivelse Find materiale

Forældrenetværk Forældrenetværkopbyggesog drøftes. Skal det 

foregå i en Facebookgruppe? Telefonkæde?

https://dkr.dk/ungdomskriminalitet

/ voksenstoette/foraeldrenetvaerk/

Forældrerepræsentanter Nye forældrerepræsentanter?Behold de forhen-

værende?

Blå mandag

https://dkr.dk/materialer/tidlig-fore-

byggelse/blaa-mandag/

Forældredialog Alkohol og fester

Overnatninger

Forældredialog når konflikter opstår  

Unge i job

Unge problemer

Rusmidler (alkohol, stoffer, rygning) 

Sunde fritidsinteresser

Anden info Find kontaktpersoner, info, lovgrundlag mm om 

SSP

www.ungherning.dk/ssp

Tidlig forebyggelse Dialogspil, der bruges på forældremøder til

at  sætte gang i snakken om klassetrivsel

mm.

https://dkr.dk/materialer/tidlig-fore-

byggelse/samspillet-udskolingen/

https://www.sst.dk/da/viden/alkohol/fakta-om-alkohol/unges-alkoholforbrug
https://www.sst.dk/da/viden/alkohol/fakta-om-alkohol/unges-alkoholforbrug
https://dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/blaa-mandag/
https://dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/blaa-mandag/
http://www.goda.dk/
http://www.altomalkohol.dk/
https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/voksenstoette/foraeldrenetvaerk/
https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/voksenstoette/foraeldrenetvaerk/
https://dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/blaa-mandag/
https://dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/blaa-mandag/
http://www.ungherning.dk/ssp
https://dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/samspillet-udskolingen/
https://dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/samspillet-udskolingen/
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8. klassetrin

Tema:

Motto:

Emner:

Det gode liv – trivselsseminar

Børn er, hvor de voksne er –unge er, hvor der sker noget

Tryghed og trivsel: Trivsel

Det gode skoleliv: kropssprog, signaler

Familie/forældre: til og fra fester

Fritid/sund og sikker: seksuel sundhed, seksualoplysning, fester & alkohol

Social kapital: At sigenej, ensomhed

Materialer:

Tema Beskrivelse Find materiale

Sex- og sexsygdomme Kortspil om sexsygdomme. Designet af  

seksualunderviser, stand-up komiker

og  læringsforsker.

”LoveSick”

Sex Undgå vold og voldtægt

Info, materialer og henvisninger

https://dkr.dk/vold-og-voldtaegt/voldtaegt/

Misbrug Om mad, alkohol, rygning og narko ”Styr på dit liv – det handler om at vælge”

af  Frank Bornakke, 2008

Social kapital Emnesæt om sundhed, selvværd og

sam- vær. Undervisning om tobak, 

alkohol og stoffer.

”Tackling 1,2 og 3” af Gilbert Botvin

Selvtillidsopbygning Selvværdsøvelser og selvtillidsopbygning ”Det er godt at være mig!” af Louise
Spilsbury

Gæster:

Formidlerteamet, SSP –”trivselsseminar”. Oplæg og efterfølgende gruppearbejde med fremlæggelse for forældre 

Lokalpoliti fra ForebyggendeEnhed.

To sundhedsplejersker laver seksualundervisning i 3 lektioner.

Forældredel

Tema Beskrivelse Find materiale

Forældrenetværk Forældrenetværk opbygges og drøftes.  

Fælles standpunkt omkring alkohol og

fester

https://dkr.dk/ungdomskriminalitet

/ voksenstoette/foraeldrenetvaerk/

Forældrerepræsen- Nye forældrerepræsentanter? Behold de

forhenvæ- tanter rende?

Forældredialog Alkohol og

fester  

Overnatninger

Forældredialog når konflikter

opstår  Unge i job

Unge problemer
Rusmidler (alkohol, stoffer, rygning) 

Sunde fritidsinteresser

Anden info Find kontaktpersoner, info, lovgrundlag mm om SSP www.ungherning.dk/ssp

Gæster Formidlerteamet fra UngHerning og lokalpolitiet 

deltager til forældremøde med 90 minutters oplæg. 

Herefter vises elevernes produkter for

forældrene.

https://ungherning.dk/ssp/formid-

lerteam

https://politi.dk/midt-og-

vestjyl- lands-politi/om-midt-

og-vestjyl- lands-politi/dit-

lokale-politi

https://dkr.dk/vold-og-voldtaegt/voldtaegt/
https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/voksenstoette/foraeldrenetvaerk/
https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/voksenstoette/foraeldrenetvaerk/
http://www.ungherning.dk/ssp
https://ungherning.dk/ssp/formidlerteam
https://ungherning.dk/ssp/formidlerteam
https://politi.dk/midt-og-vestjyllands-politi/om-midt-og-vestjyllands-politi/dit-lokale-politi
https://politi.dk/midt-og-vestjyllands-politi/om-midt-og-vestjyllands-politi/dit-lokale-politi
https://politi.dk/midt-og-vestjyllands-politi/om-midt-og-vestjyllands-politi/dit-lokale-politi
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9. klassetrin

Tema:

Motto:

Emner:

Selvstændig, stillingstagen og fremtid  

Mit valg

Tryghed og trivsel: trivsel

Det gode skoleliv: uddannelsesliv, fremtid.

Familie/forældre: sidste skoledag

Fritiden/sund og sikker: køn, sex, seksuel sundhed, misbrug og rusmidler, kriminalitet, knallertkultur, 

fyrværkeri, handel –hæleri –dokumentfalsk, sundhed, styrketræning/fitness, steroider og selvbillede 

Social kapital/identitet og gruppe: gruppepres

Materialer:

Tema Beskrivelse Find materiale

Misbrug DR dokumentar om opvækst i et

misbrugsmil- jø med overgreb fra stedfar

”Min barndom i helvede”, DVD

Forebyggelse Arbejde med sidste skoledag. https://dkr.dk/materialer/tidlig-forebyg-

gelse/sidste-skoledag/

Forebyggelse Info, viden, sociale misforståelser og

debat  om unge i nattelivet.

www.knivfri.dk

Social kapital Emnesæt om sundhed, selvværd og

samvær.  Undervisning om tobak, alkohol

og stoffer.

”Tackling 1,2 og 3” af Gilbert Botvin

Ungdomsliv Hjælp til problemstillinger, træffe sunde

valg.  Utroligt humoristisk bog om druk,

mobning,  spiseforstyrrelser, kæresteri, sex,

selvværd

”Få dig et liv – et godt liv er ikke en

selvføl- ge” af Søren Lynge, 2002

Besøg og forebyggelse Besøg i Herning arrest, besøg og overvær en 

retssag i byretten i Herning

Kontakt forebyggende politi her:

https:// politi.dk/midt-og-vestjyllands-

politi/her- ning-lokalstation

Besøg og forebyggelse Rundvisning i Herning Domstol https://www.domstol.dk/herning/beso-

eg-retten-i-herning/

Forældredel

Tema Beskrivelse Find materiale

Forældrenetværk Forældrenetværk opbygges og drøftes.  

Fælles standpunkt omkring alkohol og

fester

https://dkr.dk/ungdomskriminalitet

/ voksenstoette/foraeldrenetvaerk/

Sidste skoledag En guide til planlægning, så man får en god fest og 

god aften

https://dkr.dk/materialer/tidlig-fore-

byggelse/sidste-skoledag/

Forældredialog Uddannelsesvalg

Rusmidler (alkohol, stoffer, rygning) 

Sunde fritidsinteresser

Tidlig forebyggelse Sundhedsstyrelsens hashpjece for forældre.Relevant 

info, hvis ens barn eller barnets omgangskreds er i  

det miljø

https://www.sst.dk/~/media/9CAD-

831574FC4C85A40F6ABE5F852802.

ashx

Anden info Find kontaktpersoner, info, lovgrundlag mm om SSP www.ungherning.dk/ssp

Gæster Potentielt oplægaf UU-vejleder.Hvad byder fremti-

den på?

https://ungevejledningen.hernin

g.

dk/uddannelsesvejledningen/lae-

rer-i-grundskolen

https://dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/sidste-skoledag/
https://dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/sidste-skoledag/
http://www.knivfri.dk/
https://politi.dk/midt-og-vestjyllands-politi/herning-lokalstation
https://politi.dk/midt-og-vestjyllands-politi/herning-lokalstation
https://politi.dk/midt-og-vestjyllands-politi/herning-lokalstation
https://www.domstol.dk/herning/besoeg-retten-i-herning/
https://www.domstol.dk/herning/besoeg-retten-i-herning/
https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/voksenstoette/foraeldrenetvaerk/
https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/voksenstoette/foraeldrenetvaerk/
https://dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/sidste-skoledag/
https://dkr.dk/materialer/tidlig-forebyggelse/sidste-skoledag/
https://www.sst.dk/~/media/9CAD831574FC4C85A40F6ABE5F852802.ashx
https://www.sst.dk/~/media/9CAD831574FC4C85A40F6ABE5F852802.ashx
https://www.sst.dk/~/media/9CAD831574FC4C85A40F6ABE5F852802.ashx
http://www.ungherning.dk/ssp
https://ungevejledningen.herning.dk/uddannelsesvejledningen/laerer-i-grundskolen
https://ungevejledningen.herning.dk/uddannelsesvejledningen/laerer-i-grundskolen
https://ungevejledningen.herning.dk/uddannelsesvejledningen/laerer-i-grundskolen


Kontakt:

UngHerning

Gl. Skolevej 76

7400 Herning

Tlf: 96 28 76 54

ung@herning.dk 

www.ungherning.dk

SSP- & Forebyggelses-

medarbejder (område

syd)
Pernille Jepsen      

Tlf: 20 86 04 01

ungpj@herning.dk

SSP- & Forebyggelses-

medarbejder (Midtby)
Torben Kirkegård  

Tlf: 29 36 99 92

ungtk@herning.dk

SSP- & Forebyggelses-

medarbejder (område

nord)
Aleksander Georgsen  

Tlf: 22 30 41 50

ungag@herning.dk

Midt- og Vestjyllands politi

Nørregade 1

7400 Herning

Tlf: 96 14 14 48

mvjyl@politi.dk 

www.politi.dk

Forebyggelse, 

Nærvær & Tryghed

Anne Kristine Voetmann

Tlf: 51 54 09 70

akv001@politi.dk

Forebyggelse, Nærvær  &

Tryghed
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Kasper Rothman Weng

Tlf: 51 36 05 91

krm001@politi.dk

mailto:ung@herning.dk
http://www.ungherning.dk/
mailto:ungpj@herning.dk
mailto:ungtk@herning.dk
mailto:ungag@herning.dk
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