
  
 

 

 
 
 
Unge, ensomhed og fællesskaber  
– et oplæg til grundskoleelever 
 
Et oplæg 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.  

 

Indhold: 
 Viden om ensomhed og social mistrivsel. 

 Viden om betydningen af fællesskaber og gruppedynamik blandt unge. 

 Inspiration til hvordan langvarig ensomhed kan forebygges og afhjælpes. 

 
Oplægget veksler mellem fagligt oplæg, film og små øvelser, hvor eleverne selv er aktive.  

 

Målgruppe: 
Grundskoleelever i 8.-9. eller 10. klasse. Der er mulighed for at samle flere klasser/årgange til 

oplægget.  

 

Varighed: 
Oplægget varer halvanden time, og vi er fleksible i forhold til tidspunkt. 

 

Pris:  
Prisen er kr. 6.000,- inkl. transport. 

 

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. 

Ventilen Fortæller er et treårigt udviklings- og formidlingsprojekt støttet af VELUX FONDEN, hvor vi 

udvikler et korps af unge frivillige oplægsholdere, der netop skal bidrage til få vores viden bredere 

ud. 
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Klassekammeratskab med plads til alle 
– en workshop til grundskoleelever 
 

 
En workshop for eleverne, som både indeholder et oplæg, hvor eleverne får viden om ensomhed og 

fællesskaber blandt unge, og hvor vi arbejder med fællesskabende aktiviteter og øvelser, der sætter 

eleverne bedre i stand til selv at etablere og vedligeholde rummelige fællesskaber. Vi giver dem 

inspiration til hvordan de tage bedre vare på sig selv og hinanden.  

 

Indhold: 
 Viden om ensomhed og social mistrivsel 

 Viden om betydningen af fællesskaber og gruppedynamik blandt unge. 

 Øvelser der giver fællesskabsfølelse og konkrete ideer til hvordan de biddrager til det gode 

fællesskab 

 Arbejde med idealer for godt klassekammeratskab   

 

Workshoppen veksler mellem fagligt oplæg, film og øvelser, hvor eleverne selv er aktive.  

 

Målgruppe: 
Grundskoleelever i 8.-9. eller 10. klasse op til 55 deltagere.  

OBS. Workshoppen er ikke egnet til klasser, der har store akutte konflikter eller mistrivselsproblemer.  

 

Varighed: 
Workshoppen varer 4 timer og vi er fleksible i forhold til tidspunkt. 

 

 

Pris:  
Prisen er kr. 9.500,- inkl. transport. 

 

Kontakt: 
Du kan booke workshoppen 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. 

Ventilen Fortæller er et treårigt udviklings- og formidlingsprojekt støttet af VELUX FONDEN, hvor vi 

udvikler et korps af unge frivillige oplægsholdere, der netop skal bidrage til få vores viden bredere 

ud. 
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