
Skab trygge fællesskaber blandt unge  
Viden og handling, der giver mindre ensomhed, målrettet 9. og 10. klasse.  
 
”Når jeg kom hjem, kunne jeg tænke: Jeg har været i skole, men jeg har ikke sagt noget hele 
dagen. Jeg tænkte, har de overhovedet lagt mærke til, at jeg har været her? Ville de lægge mærke 
til, hvis jeg gik? Jeg følte mig meget usynlig”, Signe 

I Ventilen tror vi på en helhedsorienteret tilgang og vi mener, at det styrker samarbejdet om at 
skabe gode fællesskaber, hvis både lærere, elever og forældre har samme forståelsesramme. 
Derfor tilbyder vi en rækker ’pakker’, hvor alle tre grupper involveres.  

 Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 
Vidensoplæg for lærerne 
Et 2-timers oplæg, der indeholder viden om ensomhed, 
udbredelse, årsager, mekanismer og konsekvenser ved langvarig 
ensomhed. 
 

   

Temadag (ca. 6 timer) for lærerne   
Vidensoplæg for lærerne samt en workshop, hvor der arbejdes 
med afhjælpning og forebyggelse af ensomhed i praksis. Vi 
arbejder med konkrete redskaber og øvelser, hvor der blandt 
andet er fokus på den svære samtale og lærerens rolle i at skabe 
inkluderende klassefællesskaber. 
 

   

Øvelseskatalog 
En samling af konkrete øvelser og redskaber, der kan bruges i 
undervisningen. Indeholder blandt andet 10 fællesskabende 
aktiviteter og 2 lektionsdrejebøger.  
 

   

Foredrag for elever  
Et oplæg på halvanden time, hvor eleverne får viden om 
ensomhed og fællesskaber blandt unge. Oplægget er med til at 
aftabuisere følelsen af ensomhed og er med til at klæde eleverne 
på til at understøtte et inkluderende fællesskab. 
 

   

En workshop for eleverne 
En workshop for eleverne på 4 timer som både indeholder 
ovenstående oplæg, og hvor vi derudover arbejder med 
fællesskabende aktiviteter og øvelser, der sætter eleverne bedre i 
stand til selv at etablere og vedligeholde rummelige 
fællesskaber.  
 

   

Inspirationsbrev til forældre 
En miniguide til forældre med viden om ensomhed og gode 
fællesskaber samt inspiration til hvordan de bedst støtter op om 
deres børns klassefællesskaber.  
  

   

Forældreoplæg 
Et 2-timers oplæg (fx i forlængelse af forældremøder), der 
indeholder viden om ensomhed, årsager, mekanismer, 
konsekvenser og inspiration til forebyggelse og afhjælpning af 
problemet. 
 

   

Opfølgningssamtale & ’hotline’  
Telefonisk opfølgningssamtale 1 måned efter den afholdte 
temadag, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål, få sparring 
på øvelser og reaktioner. Samt en ’hotline’ til Ventilen, hvor der er 
mulighed for at få sparring på konkrete problemstillinger.  
 

   

Priser:  
 

13.500,- 23.500 33.500,- 

Alle priser er inklusiv transportomkostninger.  


