
Fra ensomhed til fællesskab  
- Oplæg til efterskolelærere  

Fællesskaber er i højsædet på efterskolen, og derfor kan det være særligt svært for de elever, der står 

udenfor. Ventilen giver dig viden om ensomhed og fællesskab, så I som lærergruppe undgår, at 

elever med sociale udfordringer gentager deres dårlige mønstre. Når du som lærer sætter rammen 

for et stærkt fællesskab og går forrest som rollemodel, skaber det ro – også for socialt stærke elever. 

Book et 2-timers oplæg, hvor du lærer at 
 Spotte signaler på mistrives, når du har viden om ensomhed og fællesskab. 

 Styrke det gode fællesskab, når du er bevidst om gruppedynamikker blandt unge. 

 Forstå hvordan du forebygger og afhjælper ensomhed i praksis, med afsæt i Ventilens erfaringer. 

 Tage snakken i øjenhøjde med de unge, når du har kendskab til sammenhængen mellem 

mistrivsel, afvisende adfærd og mangelfulde sociale kompetencer 

 

Målgruppe: 
Personale på efterskoler – vi tilpasser gerne til jeres specifikke behov.  

 

Varighed: 
Oplægget varer to timer, og vi er fleksible i forhold til tidspunkt. 

 

Oplægsholdere: 
To unge frivillige oplægsholdere, der er specielt uddannet til formålet. 

 

Pris:  
Prisen er kr. 7.000,-.

*
 

 

Kontakt: 
Du kan booke et oplæg eller kontakte os med spørgsmål på fortaeller@ventilen.dk eller tlf. 70 208 

308 hverdage fra 10-16. 

 
Om Ventilen Danmark 
Ventilen Danmark er en frivillig, social ungdomsorganisation, som siden 1999 har arbejdet for at 

afhjælpe og forebygge ensomhed blandt unge i Danmark. Det gør vi ved at drive mødesteder for 

unge, der føler sig ensomme, og ved at udbrede viden og skabe debat om ungdomsensomhed.   

 

”Vi var VILDE med jeres oplæg! Gode forklaringer, gode eksempler og helt fantastisk, at 
vi fik “virkelige” redskaber, som vi kan bruge i praksis. Mange af de små 
fællesskabsfremmende/ tryghedsskabende lege og øvelser er blevet afprøvet i de nye 
klasser med stor succes.  Jeg vil varmt anbefale jer til andre efterskoler!” 

Lene Busk, Lyng Idrætsefterskole 

                                                           
* Dette inkluderer transport, forberedelse, materialer, uddannelse og løbende opkvalificering af 

oplægsholdere samt løn til en deltidsmedarbejder. Eventuelt overskud går til Ventilens arbejde med 

at gøre ungdommen mindre ensom.  

mailto:fortaeller@ventilen.dk


Fra ensomhed til fællesskab  
- Workshop for efterskolelærere  

Fællesskaber er i højsædet på efterskolen, og derfor kan det være særligt svært for de elever, der står 

udenfor. Med denne workshop får du viden og konkrete redskaber til at afhjælpe og forebygge 

ensomhed på efterskolen. Skab et samlet fokus for lærergruppen, når I har et fælles sprog for at tale 

om fællesskaber og social mistrivsel. 

Book en 6-timers oplæg, hvor du lærer at 
 Spotte signaler på mistrives, når du har viden om ensomhed og fællesskab. 

 Lave aktiviteter, der styrker det gode, inkluderende fællesskab, når du er bevidst om 

gruppedynamikker blandt unge. 

 Forebygge og afhjælpe ensomhed i praksis, når du arbejder med konkrete, praksisnære cases. 

 Støtte den unges sociale udvikling, når du kender sammenhængen mellem mistrivsel, afvisende 

adfærd og mangelfulde sociale kompetencer. 

 

Målgruppe: 
Personale på efterskoler – vi tilpasser gerne til jeres specifikke behov.  

 

Varighed: 
Oplægget varer 6 timer, og vi er fleksible i forhold til tidspunkt. 

 

Oplægsholdere: 
To unge frivillige oplægsholdere, der er specielt uddannet til formålet.  

 

Pris:  
Prisen er kr. 12.000,-.

*
 

 

Kontakt: 
Du kan booke et oplæg eller kontakte os med spørgsmål på fortaeller@ventilen.dk eller tlf. 70 208 

308 hverdage fra 10-16. 

 
Om Ventilen Danmark 
Ventilen Danmark er en frivillig, social ungdomsorganisation, som siden 1999 har arbejdet for at 

afhjælpe og forebygge ensomhed blandt unge i Danmark. Det gør vi ved at drive mødesteder for 

unge, der føler sig ensomme, og ved at udbrede viden og skabe debat om ungdomsensomhed.   

 

  

                                                           
* Dette inkluderer transport, forberedelse, materialer, uddannelse og løbende opkvalificering af 

oplægsholdere samt løn til en deltidsmedarbejder. Eventuelt overskud går til Ventilens arbejde med 

at gøre ungdommen mindre ensom.  

mailto:fortaeller@ventilen.dk

