
Trygge fællesskaber blandt unge  
– pakkeløsning for elever, lærere og forældre 
 

Faglig og social trivsel hænger sammen, og utrygge fællesskaber kan skade elevernes præstationer. 

Styrk fællesskabet i jeres klasse med en helhedsorienteret indsats for lærere, elever og forældre.  

”Når jeg kom hjem, kunne jeg tænke: Jeg har været i skole, men jeg har ikke 

sagt noget hele dagen. Har de overhovedet lagt mærke til, at jeg har været her? 

Ville de lægge mærke til det, hvis jeg gik?” – Signe, tidl. ung i Ventilens tilbud 

Book den pakkeløsning, der matcher jeres behov, og få 

 Bedre kommunikation og samarbejde om elevtrivsel, når lærere, elever og forældre har 

samme viden om ensomhed og fællesskab. 

 Styrket det gode fællesskab, når I er bevidste om gruppedynamik og eksklusionsprocesser 

 Styr på sammenhængen i mistrivsel, afvisende adfærd og mangelfulde sociale kompetencer  

 

Den lille pakke Den større pakke Den helt store pakke 

2 timers vidensoplæg for 
lærere 

Temadag for lærere: 6 timer 
med oplæg og workshop 

Temadag for lærere: 6 timer 
med oplæg og workshop 

1,5 times oplæg for elever 1,5 times oplæg for elever 4 timers workshop for elever 
Inspirationsbrev til forældre Inspirationsbrev til forældre Inspirationsbrev til forældre 
 Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale 
 Opfølgningssamtale og 

hotline 
Opfølgningssamtale og 
hotline 

  2 timers forældreoplæg 

   

Pris: 9.500* Pris: 19.500 Pris 29.500 

 
Målgruppe: 
Lærere, elever og forældre i grundskolens udskoling. 

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. Læs 

mere på www.ventilen.dk. 

                                                   
*
Alle priser inkluderer ydermere 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

