
  
 

 

 
 
 
God velkomst og kickstart af fællesskaber med plads til 
alle – workshop for tutorer/rusvejledere 
 
Som tutor/rusvejleder har man stor indflydelse på hvordan nye studerende kommer i gang med 

studiet. Social trivsel og faglig formåen hænger sammen og derfor har det fællesskab der etableres 

ved studiestart stor betydning for de studerende gennemførsel af studiet.  

Vi sikre, at I er klædt på til at skabe inkluderende rammer og planlægge aktiviteter der sikre, at alle 

føler sig velkomne.  

Samtidig får I viden om ensomhed og social mistrivsel, så I føler jer rustet til at håndtere mødet med 

sårbare studerende, og får redskaber til at rumme og hjælpe dem videre. 

 

Indhold: 
 Viden om ensomhed og social mistrivsel. 

 Viden om betydningen af fællesskaber og gruppedynamik blandt unge. 

 Pejlemærker for den gode velkomst.  

 Aktiviteter som vej til fællesskab. 

 Inspiration til hvordan langvarig ensomhed kan forebygges og afhjælpes. 

 Viden om hvordan I hjælper en studerende, der har det svært. 

 Proces hvor I planlæger en eller flere konkrete aktiviteter (kun ved længere workshops). 

 
Workshoppen sammensættes ud fra jeres ønsker og behov. I har derfor mulighed for at præge 

indholdet i den retning i ønsker.   

 

Målgruppe: 
Tutorer, Rusvejledere, frivillige mentorer som har en rolle med at sikre trivsel og god velkomst for 

nye studerende– vi tilpasser gerne oplægget til netop jeres gruppe. 

 

Varighed: 
Workshoppen vare fra 1,5 – 6 timer alt efter hvilket indhold I ønsker. 

 

Pris:  
Prisen ved 1,5 timer er kr. 4500,- inkl. transport. Ved 6 timer er prisen 12.000,- inkl. transport. 

 

Kontakt: 
Du kan booke os 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.  
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