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INDLEDNING

Fra januar 2016 til december 2017 har fire medlemskommuner fra Sund By Netværket afprøvet brugen af udvalgte
dialogværktøjer, herunder sundhedssamtaler og robusthedsundervisning til sundhedsfremme hos elever på erhvervsog produktionsskoler. De fire kommuner er Sønderborg, Silkeborg, Holstebro og Aarhus.
Det overordnede formål med projektet har været at fremme elevernes mentale og fysiske sundhed, motivation og
handlekompetence og med dette formål for øje har projektet tilstræbt:
– at udforske anvendelighed og synergieffekt af udvalgte dialogværktøjer, events og undervisning
– at styrke og støtte elevernes positive refleksion over egen sundhed og trivsel, med fokus på muligheder og ressourcer
– at styrke partnerskaber, erfaringsudveksling og systematisering af indsatser mellem kommuner og skoler

OM EVALUERINGEN
Sund By Netværket har således bedt Ineva om at gennemføre en midtvejs- og en slutevaluering af projektet for
herigennem at indhente viden om, hvilken betydning særligt sundhedssamtalerne har for elevernes sundhed.
Det overordnede formål med evalueringen har været:

•  

At vurdere hvorvidt og i hvilket omfang projekt ’Sundhedsfremme på erhvervs- og produktionsskoler’ har
styrket og støttet elevernes positive refleksioner over egen sundhed, herunder skabt fokus hos eleverne på
egne muligheder og ressourcer. Der er fokuseret særligt på sundhedssamtalerne og effekterne heraf.

•  

At give viden om, hvad der har skabt de opnåede effekter. Evalueringen fokuserer dermed på, hvad der hhv.
hæmmer og fremmer opnåelsen af de ønskede effekter.

•  

At bidrage med input til det videre arbejde med sundhedsfremme på erhvervs- og produktionsskoler.
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Midtvejsevalueringen er gennemført i
efteråret 2016.
Dette evalueringsnedslag skal betragtes
som en statusredegørelse for projektet.
Det er vægtet at give et øjebliksbillede af
projektets forankring på skolerne og på
den baggrund at give input til det
fremadrettede arbejde.
Slutevalueringen er gennemført i
efteråret 2017 – og nærværende rapport
er resultatet af denne.

EVALUERINGSTILGANG
Evalueringen bygger på et kvalitativt udgangspunkt, da de svar der har været behov for, bedst imødekommes med
denne tilgang. De kvalitative indsamlinger har bidraget med nuancerede forklaringer i den særlige kontekst, som hver
skole og elevgruppe udgør.
Der er arbejdet med afsæt i tilgangen Innovativ evaluering, som i sin korteste form handler om at skabe viden frem
imod anvendelse og udvikling. En væsentlig del af Innovativ evaluering handler om at forstå den kontekst en indsats
eller et projekt skal virke i, for at kunne bruge denne viden til at kvalificere beslutninger. Dermed har analysen rettet sig
mod forklaringer om, hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder.

DATAGRUNDLAG
Evalueringen bygger på følgende datagrundlag;

Side 4 af 32

I forbindelse med datagrundlaget er det væsentligt at nævne, at de elever, som har deltaget i interviews enten er
udvalgt af den eller de personer, som har gennemført samtalerne – eller som det var tilfældet på SOSU-skolen i
Silkeborg, at eleverne blev udvalgt tilfældet på baggrund af, hvem der var tilstede på det tidspunkt, hvor
dataindsamlingen blev gennemført. Parametrene for udvælgelsen har således været forskellig fra case til case, idet
nogle har fokuseret på at vise bredden indenfor en elevgruppe, mens andre har udvalgt elever, som var til stede eller
vurderedes at kunne/turde bidrage med oplevelser og synspunkter. Evalueringen skal således læses med dette for øje.
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KONKLUSION

Den afsluttende evaluering gennemføres som bekendt i projektets andet og sidste år, hvilket vil sige, at
sundhedssamtalerne er afprøvet på to GF1 forløb per skole i projektet. Dette er i forhold til projektets læring og
forankring forholdsvis kort tid til opnåelse af klare resultater. Mens nogle case-kommuner synes at have fundet en
model for afholdelse af samtaler, undervisning og events, har andre kommuner været udfordret af udskiftning af
nøglepersoner i projektperioden, organisatoriske forandringer på skolerne, tidspres og dermed manglende forankring.
En anden væsentlig pointe i relation til evalueringens konklusion er, at case-kommunerne har grebet projektet meget
forskelligt an, hvad angår tilgang, organisering og målgrupper, hvorfor det har vist sig vanskelligt at vurdere projektets
resultater på tværs af casene. Alligevel tegner der sig et billede af, at projektet overordnet set har opnået de samme
eller lignende erfaringer og resultater på tværs af kommunernes forskellige tilgange.
Evalueringen har således overordnet set tre konklusioner.

KONKLUSION 1
Evalueringen viser, at projektet har været en kærkommen lejlighed til at afprøve og styrke samarbejdet om
forebyggende tiltag på ungdomsuddannelser mellem kommuner og uddannelsesinstitutioner, herunder i fællesskab at
blive klogere på EUD- og produktionshøjskoleelevernes sundhedsmæssige udfordringer.

KONKLUSION 2
Evalueringen viser også, at eleverne generelt har taget positivt imod sundhedssamtalerne (både de frivillige og de
obligatoriske) og flere elever har kunnet se en sammenhæng/relevans mellem samtalernes fokus på fysisk og mental
sundhed og det at trives på sin uddannelse og/eller være i stand til at varetage et fysisk arbejde.

KONKLUSION 3
Det ses endvidere, at sundhedssamtalerne hos langt de fleste elever har spiret en øget opmærksomhed på egen
sundhed og trivsel. I de tilfælde, hvor eleverne oplever en tydelig kobling mellem sundhedssamtaler, undervisning

1

(events) vurderes elevernes motivation og handlekraft at være styrket. Fagpersonens evne til at engagere eleverne og
vække deres tillid ses endvidere at spille en afgørende rolle for elevernes oplevelse af udbyttet. Samtidig er det en fælles
erfaring på tværs af casene, at overraskende mange elever har større udfordringer, som kræver en grad af opfølgning,
der ikke har været en del af rammen for indeværende projekt.

1

Robusthedsundervisning eller anden undervisning varetaget af den eller de fagpersoner, som gennemfører sundhedssamtalerne
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ANBEFALINGER

Det har igennem evalueringen været et centralt punkt, at projektet har muliggjort dette tættere samarbejde mellem
kommuner og ungdomsuddannelser med fokus på en målgruppe, som italesættes ’at falde mellem to stole’ (kommunen
og uddannelsesstedet), hvad angår ansvaret for elevernes sundhed. Projektet opleves således som yderst relevant og i
tråd med flere kommuners begyndende fokus på at levere sundhedsfremmende og forebyggende indsatser til unge.
Samtidig forklares det også, at skoleledelsen på de inddragede skoler i løbet af projektperioden har fået større interesse
for projektet og dets potentiale i relation til tidlig opsporing af elever, som er i risiko for at falde fra, men at det er nyt for
både skoleledelse og undervisere at forholde sig helt konkret til sundhedsfremme og forebyggelse. Projektet bærer
således præg af at stå med de udfordringer, som naturligt opstår, når to parter, der ikke tidligere har samarbejdet skal
finde et fælles ståsted – samtidig med at tematikken for den ene parts vedkommende er ny.
Følgende er således en opsummering af de elementer, som evalueringen peger på, at der med fordel kan arbejdes med
fremadrettet, hvis det ønskes at videreføre sundhedssamtalerne som metode eller ønskes at udrulle et lignende projekt
i et samarbejde mellem kommuner og ungdomsuddannelsessteder. Anbefalingerne skal ikke læses som absolutte eller
som indbygget i et hierarki, men som forskellige perspektiver på ovenstående, som er fremkommet gennem
evalueringen. Væsentligt er det, at de nævnte anbefalinger gør sig gældende på tværs af projektets forskellige cases,
hvorfor det også er en pointe, at nogle cases allerede på flere områder har fokus på det, som anbefalinger foreskriver. I
disse tilfælde retter anbefalingerne sig mod, at denne opmærksomhed fastholdes eller at der i endnu højere grad
lægges vægt på denne del. De vigtigste refleksioner og opmærksomhedspunkter vedrørende de specifikke cases er
fremstillet i slutningen af hver case-beskrivelse.
Evalueringen har seks centrale anbefalinger, som knytter sig til følgende overskrifter;
•  

Fagpersoner, der gerne vil samtalerne – og målgrupperne

•  

Nyt samarbejde tager tid

•  

Skolernes virkelighed

•  

Ledelsesmæssig opbakning

•  

Et fælles afsæt

•  

Sparring på tværs af kommuner

Følgende er en udfoldelse af de seks anbefalinger.
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FAGPERSONER, DER GERNE VIL SAMTALERNE – OG MÅLGRUPPERNE
Overordnet viser evalueringen, at det, der har betydning for elevernes udbytte af samtalerne, først og fremmest er
fagpersonens tilgang og evne til at møde eleverne, der hvor de er.
Gennem evalueringen og de enkelte cases ses det, at de forskellige metoder og tilgange til afholdelse af samtalerne,
hver især opleves at indeholde både positive og mindre positive elementer i relation til selve afholdelsen, men at det
væsentlige i relation til elevernes udbytte viser sig at være fagpersonens evne til at ’fange’ elevernes interesse og vække
deres tillid. På baggrund af evalueringen og den tilgængelige data, som bygger på udsagn om projekternes forskellige
tilgange og arbejde med forskellige elevgrupper, er det ikke muligt at konkludere, hvorvidt den ene tilgang skaber bedre
effekter end den anden. Der kan således ikke peges på, om obligatoriske samtaler skaber bedre effekter end frivillige
samtaler, hvorvidt det er mere virksomt for elever, når samtalerne varetages af en sundhedsuddannet fremfor af en
lærer, eller om brugen af ungehjulet skaber et bedre udgangspunkt for samtalerne end eksempelvis
’sundhedsværksteder’.
I det følgende vises en skematisk oversigt over de omstændigheder, som forskellige informantgrupper har peget på,
som værende fremmende for elevernes udbytte af henholdsvis frivillige og obligatoriske samtaler. Dermed kan der for
hver tilgang udledes viden om, hvilke omstændigheder, der vurderes at påvirke udbyttet i en positiv retning. Således kan
det også læses ud af skemaet, hvad der vurderes at hæmme udbyttet, nemlig hvis de anførte omstændigheder ikke er
til stede.

Frivillige samtaler opleves at virke, når

Obligatoriske samtaler opleves at virke, når

Eleven føler sig tryg og har tillid til personen, som

Eleven føler sig tryg og har tillid til personen, som

gennemfører samtalerne

gennemfører samtalerne

Eleven tidligere har mødt eller har kendskab til den

Eleven er klar over, hvad der er sigtet med samtalen

fagperson, der afholder samtalerne
Eleven oplever en tydelig kobling mellem
Eleven har et behov for at tale med en ’voksen’

sundhedssamtaler og (robustheds-) undervisning eller
events varetaget af fagpersonen

Eleven har en erkendt udfordring og et ønske om hjælp til
at håndtere den

Eleven tidligere har mødt eller er blevet introduceret til
den fagperson, der afholder samtalerne

Samtalen tager udgangspunkt i det, som eleven ønsker at
tale om

Samtalen tager udgangspunkt i generelle spørgsmål om
sundhed, inden den tager fat i specifikke problemstillinger

Samtalen kan finde sted, når eleven har brug for det
Eleven oplever, at fagpersonen har forståelse for/indsigt i
Samtalen kan foregå et sted, som eleven føler sig tryg ved

elevernes ’verden’/hverdag og møder eleven med et
åbent og fordomsfrit sind

Eleven oplever, at fagpersonen har en ’oprigtig’ interesse i
eleven

Eleven oplever, at fagpersonen er oprigtigt interesseret i
den oplevelse, som eleven kommer med og forstår at

Eleven oplever at få konkrete råd og at der bliver fulgt op

handle på den
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på, hvordan det går
Eleven oplever at blive taget seriøst
Eleven føler sig forstået og taget seriøst
Eleven oplever at få konkrete råd eller henvisninger

På baggrund af ovenstående er en central anbefaling fra evalueringen, at det sikres, at de fagpersoner, som skal
varetage samtalerne, først og fremmest har lyst til og mod på at gennemføre samtalerne (og undervisningen) og således
arbejde med erhvervs- og produktionshøjskoleelever. Og dernæst at de fagpersoner vil arbejde for at understøtte de
nævnte omstændigheder ovenfor, som de reelt har indflydelse på.

NYT SAMARBEJDE TAGER TID
Som nævnt er samarbejdet om sundhedsfremme og forebyggelse mellem kommunerne og uddannelsesstederne
relativt nyt, hvorfor der også i projektet er brugt meget tid på lokalt at opbygge samarbejdet, koordinere og skabe
relationer. Hos både projektledere og de som har afholdt samtalerne forklares det enslydende, at projektperioden på to
år har været for kort tid til opnåelse af forankring. En del af forklaring knytter sig til, at projektet er knyttet op på
GF1-forløbene, som strækker sig fra august til december. Dette har betydet, at projektet reelt set bygger på to ’runder’
GF1-forløb, selvom projektperioden angives at være toårig. En anbefaling fra evaluering lyder således, at man i
rammesætningen af lignende projekter fremadrettet bør tage højde for skoleperioder og andre kontekster, som kan
have betydning for den tid, der reelt set er til rådighed for projektets udmøntning og forankring.
”Det man kan sige er, at inden man overhovedet kommer i gang, så er det første halve år gået.
Man skal også tilpasse det med skoleåret osv. Inden man kommer ordentligt i gang og får testet
af, jamen så er det slut. Hvis man rigtigt vil have det i gang og ind under huden, så skal der mere
tid til. Det er for kort tid til at blive uundværlig.” (Projektleder)

SKOLERNES VIRKELIGHED
I forlængelse af ovenstående peger evalueringen på, at samarbejdet mellem kommunerne og uddannelsesstederne har
været udfordret af travlhed på uddannelsesstederne, dette både på det ledelsesmæssige plan og hos underviserne. I
praksis har det derfor vist sig vanskelligt for projektlederne at få skoleledelsen i tale, og for projektledere og
sundhedsvejledere/-plejersker at få kontakt til undervisere og dermed lave den nødvendige koordinering. På baggrund
af disse meget samstemmende erfaringer på tværs af kommunerne, anbefales det derfor, at kommunen, i det omfang
det er muligt, koordinerer indsatser og tilbud målrettet uddannelsesstederne. Dette på en måde, så indsatser og tilbud
dels ikke rivaliserer hinanden og dels ikke belaster skolerne i en sådan grad, at de hellere vil være dem foruden.
”I vores kommune er der rigtig mange projekter i gang. Og det tager meget tid. Det tager tid at
forstå, hvad de handler om, og det tager tid at kommunikere om alle de projekter. På skolerne
skal de effektivisere – men hver gang der kommer en henvendelse fra kommunen, tager det tid.”
(Projektleder)
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En anden væsentlig pointe i relation til skolernes virkelighed er, at det alene er skolerne, som kan ændre på de rammer
og strukturer, eleverne omgives af i skoletiden. Dette eksempelvis i forhold til rygning, kost, muligheder for bevægelse
etc., som har en stor betydning for elevernes sundhed. På den baggrund retter der sig en anbefaling, ikke til selve
projektet, men til samarbejdsskolerne, om at de med fordel kan arbejde endnu mere for at skabe rammer, der
understøtter sundhedsfremme.

LEDELSESMÆSSIG OPBAKNING
Et centralt tema i evalueringen har været ledelsesmæssig opbakning. Det italesættes af projektledere, og de som har
gennemført samtalerne, at ledelsesmæssig opbakning er vigtigt, både fra kommunens side og hos
uddannelsesstederne i relation til projektets forankring. Flere projektledere oplever opbakning fra
funktionslederniveauet, men peger på, at opgaven også må prioriteres politisk for at få den nødvendige
gennemslagskraft. Det italesættes, at budgetterne er stramme i kommunen og på skolerne, hvorfor de opgaver, der ikke
er ’skal’-opgaver fjernes. De peger således på, at det fremadrettet i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse på
erhvervs- og produktionshøjskoler er afgørende, at dette arbejde og dets relevans bliver drøftet i de fora, hvor skole- og
forvaltningsledelse mødes og kan indgå aftaler om indsatser og prioriteringer. At blive en del af dagsordenen i disse
mødefora forklares at kræve et vedholdende og ’kreativt’ (relations-)arbejde, hvorfor det anbefales i kommende
projekter, at der skabes en ramme for idéudveksling på tværs, herunder hvordan man får fortalt den gode historie, der
vækker politisk interesse.
I tilknytning til tematikken ledelsesmæssig opbakning lyder en anden vigtig anbefaling fra evalueringen, at projektledere
i samarbejde med ledelsen på de inddragede skoler laver en plan for, hvornår og hvordan projektet kommunikeres ud
til skolens medarbejdere (og til elever), så alle får viden om, at projektet er en prioriteret indsats. Dette for at
understøtte kendskab og loyalitet hos de medarbejdere, som mere eller mindre indirekte bliver formidlere af indsatsen
eller koordinerende led i selve udførelsen.
”Vi oplever ikke, at det [information om samtalerne, red.] er drevet igennem organisationen. Det
er vanskeliggjort ved, at vi ikke har det nærmeste ledelsesniveau repræsenteret. Det kommer til
udtryk ved, at de kontaktlærere, vi skal have kontakt til, har svært ved at understøtte og informere
eleverne, fordi de ikke selv var informeret om det.” (Projektleder)

ET FÆLLES AFSÆT
I relation til det at skabe forståelse og mening for sundhedsfremme og forebyggelse generelt set på skolerne og helt
specifikt i dette projekt; at skabe forståelse for afholdelsen af sundhedssamtalerne, undervisning og events, viser
evalueringen, at forståelse for hinandens verdner er et væsentligt element i opbygning af et fælles afsæt for det
konkrete arbejde. I stort set alle cases italesættes uddannelsesstedernes ’kultur’, som en væsentlig barriere for at lykkes
med sundhedsfremmende indsatser. Dog ses det, at de tilfælde, hvor det lykkes den/de som afholder samtalerne at
forstå og agere i miljøet/jargonen på skolen/i værkstedet og ’de uskrevne’ regler’, lykkes det også at engagere og
inddrage elevernes øvrige undervisere. Dette forklares at have en positiv virkning på både de inddragede underviseres
indstilling til sundhed, men også på elevernes indstilling og motivation. Det anbefales på den baggrund, at den/de
personer som skal gennemføre samtalerne eller lignende indsatser prioriterer tid til at tale med skolernes undervisere
og elever, eksempelvis ved at deltage i morgenkaffen på lærerværelset og være til stede på værkstederne/i klassen.
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Igennem denne tilstedeværelse øges kendskabet til hinanden og baner potentielt vejen for konstruktive drøftelser om
sundhed og relevante tiltag, som på sigt vurderes at kunne understøtte en kultur med større fokus på sundhed og
forebyggelse.
Jeg oplever, at sundhedsfremme er meget fjernt for mange lærere. Det er forståeligt nok. De er jo
ikke uddannet indenfor området. Men de er rollemodeller, og derfor er det fedt, når vi kan få dem
med, for så får vi også eleverne med. Det er svært for lærerne at få det her sundhedsperspektiv
ind i deres fag, men jeg håber, vi inspirerer dem gennem projektet. (Projektleder)

SPARRING PÅ TVÆRS AF KOMMUNER
Både projektlederne og de som har afholdt samtalerne omtaler de møder, undervisningsdage og netværksmøder, der
har været indeholdt i projektet, meget positivt. De nævnte aktiviteter forklares blandt andet at have bidraget med ny
viden, inspiration og erfaringsudveksling. Samtidig er det også en generel oplevelse, at de forskellige aktører i projektet
har brugt hinanden for lidt på tværs af kommunerne. Værdien ved, at flere kommuner har været med i projektet,
opleves således ikke til fulde at være bragt i spil. Dette forklares at hænge sammen med, at kommunerne endte med at
gribe projektet meget forskelligt an – og derudover, at hver kommune indtil nu har været meget optaget af at styrke
samarbejdet med de inddragede uddannelsessteder. Alligevel påpeger projektlederne, at værdien af, at flere
kommuner har været med i projektet, kunne være bedre udnyttet.
En anbefaling fra evalueringen er derfor, at samarbejdet på tværs af kommuner prioriteres i lignende projekter.
Væsentligt er det, at fokus ikke strander ved kommunernes forskellige tilgange, men netop holdes fast på
gennemgående udfordringer og tematikker, som eksempelvis politisk bevågenhed, kommunikation, forankring på
forskellige niveauer i organisationerne, undervisningsforløb og ikke mindst målgrupperne og deres behov. Herudover er
det også en væsentlig pointe fra evalueringen, at efterspørgslen på mere sparring/kompetenceudvikling kan betragtes
som en positiv tilkendegivelse af, at projektledere og medarbejdere har fundet projektet relevant og har lyst til at
videreudvikle og blive endnu bedre klædt på til at arbejde med sundhedsfremmende indsatser på erhvervs- og
produktionshøjskoler.
”Vi har brugt hinanden alt alt for lidt. Det er ærgerligt, for jeg tror, at vi kunne have beriget
hinanden med nogle interessante oplevelser og erfaringer undervejs. Selvom vi har håndteret det
meget forskelligt, er det jo det samme, vi gerne vil blive klogere på.” (Projektleder)
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4 CASES
- INDHOLD OG EFFEKT

SØNDERBORG KOMMUNE: PRODUKTIONSHØJSKOLEN
PROJEKTETS FORM OG INDHOLD

I Sønderborg Kommune varetages sundhedssamtalerne af en sundhedsvejleder, som gennemfører samtaler og
sundhedsrelateret undervisning på både EUC Syd Sønderborg, Produktionshøjskolen og ’Klinkehuset’ (en afdeling under
Produktionshøjskolen). Sundhedsvejlederen er til stede på de nævnte skoler forskellige dage om ugen.
Sundhedssamtalerne er frivillige, forstået på den måde, at eleverne selv skal henvende sig, hvis de ønsker at tale med
sundhedsvejlederen. For at skabe den nødvendige tillid til eleverne forsøger sundhedsvejlederen i videst muligt omfang
at være ’synlig’ og tilgængelig på værksteder, i pauser og til samlinger. Igennem uformelle og spontane samtaler med
eleverne (og lærerne), forklares det af både elever og sundhedsvejleder, at der skabes en relation, som gør det
nemmere for eleverne at henvende sig om egne eller kammeraters udfordringer. I mange tilfælde foregår samtalerne
med eleverne i den setting, som de befinder sig i – fremfor i et særskilt lokale.
I samarbejde med skolernes ledelse/fagpersoner er der fundet frem til relevante sundhedstematikker, som
sundhedsvejlederen har undervist i, eksempelvis forløb om madpakker og energidrik. En væsentlig erfaring er, at
undervisningen skal være ’hands-on’ og gerne foregå på utraditionelle måder – for eksempel i et køkken eller i en
gymnastiksal. Sundhedsvejlederen forklarer endvidere, at der er opnået positive erfaringer med at skabe trygge
relationer til eleverne netop gennem denne form for undervisning eller gennem morgengymnastik eller
pause-motions-aktiviteter.
”Jeg snakker med rigtig mange piger derovre [på EUC, red.] og laver noget gymnastik i ”aktive
pauser”. Det er opstået mere naturligt, at de kommer til mig. De snakker mere åbent, når de ser,
at jeg er en del af det der billede. De bruger også at skrive til mig og booke mig - om vi lige kan
snakke.” (Sundhedsvejleder)

PROJEKTETS FORANKRING

Projektet i Sønderbog er forankret i Sundhedscenteret, hvor projektlederen sidder. Projektlederen har seks timer
ugentligt til ledelse og koordinering af projektet. Sundhedsvejlederen har ligeledes til huse i Sundhedscenteret, om end
hun bruger det meste af sin arbejdstid ude på skolerne. Projektet har været udfordret, idet fire forskellige personer har
varetaget stillingen som sundhedsvejleder i projektperioden. Dette har blandt andet medført en form for ’mættethed’
blandt samarbejdspartnere på skolerne, som har skullet forholde sig til flere nye ansigter indenfor relativt kort tid,
hvilket har bevirket, at den nuværende sundhedsvejleder har måttet bruge ekstra tid og kræfter på at skabe
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samarbejdsrelationer. Hertil kommer at den nuværende sundhedsvejleder i første omgang var ansat for en meget kort
periode fra august til januar, som vanskelliggjorde at planlægge og udvikle projektet. For nylig er projektet blevet
forlænget et halvt år, hvilket har afstedkommet fornyet motivation for at fortsætte og udvikle samarbejdet med
skolerne. Ligeledes er det væsentligt, at sundhedsvejlederen oplever velvilje hos både skolernes ledelse og blandt
underviserne, om end det også forklares, at det kræver et vedblivende arbejde fra hendes side at gøre opmærksom på,
hvad hun kan bidrage med og hvor og hvornår hun er til stede på de forskellige skoler. I takt med undervisernes øgede
kendskab til sundhedsvejlederen er flere af dem begyndt at henvende sig om elever, som sundhedsvejlederen gerne
må tage en snak med, hvis eleven er åben overfor det. Efter sådan en henvendelse består udfordringen i, for
sundhedsvejlederen, at skabe kontakt, der kan føre til en egentlig samtale.
Ligeledes beskrives samarbejdet med en af studievejlederne som meget velfungerende, hvor det opleves gensidigt
meningsfuldt, at studievejlederen kan ’henvise’ eleverne til sundhedsvejlederen, hvis hun spotter, at de kan have gavn af
en sundhedsrelateret samtale.
Som følge af de meget bredspektrede emner, som eleverne kommer med, som i flere tilfælde omhandler alvorlige
psykiske og/eller familiære problemstillinger har det i løbet af projektperioden vist sig at være givende for
sundhedsvejlederen at bruge en kommunalt ansat psykolog (som også sidder i Sundhedscenteret) som
sparringspartner. Både projektlederen, en tidligere ansat sundhedsvejleder i projektet samt den nyeste har igennem
midtvejs- og slutevalueringen peget på, at det er en faglig udfordring at være ’alene’ i arbejdet i hverdagen, hvorfor de
har efterspurgt mulighed for faglig sparring. Dette særligt i relation til elevernes mentale sundhedsudfordringer og i
forhold til, hvilke tilbud, der i øvrigt findes i lokalområdet, som sundhedsvejlederen kan henvise til. Sparring med
psykologen og et månedligt sparringsmøde med projektlederen er således tiltag, der søger at imødekomme
efterspørgslen på mere faglig sparring.

KARAKTERISTIKA VED MÅLGRUPPEN

Projektet i Sønderborg omhandler både elever på EUC Syd og produktionshøjskoleelever, hvorfor det giver mening at
karakterisere de to elevmålgrupper hver for sig. Evalueringen har i udgangspunktet haft Produktionshøjskolen som
omdrejningspunkt, hvorfor der ikke indgår elevperspektiver fra EUC Syd. Når karakteristikken af EUC-eleverne alligevel
er medtaget nedenfor, skyldes det, at sundhedsvejlederens beskrivelser og positive erfaringer også omhandler denne
målgruppe.
ELEVERNE PÅ EUC
På EUC Syd har sundhedsvejlederen primært været tilknyttet en linje med mange piger, og det er også her, at der er
igangsat frikvarterslege. Sundhedsvejlederen karakteriserer pigerne som ’sårbare’ og forklarer, at deres udfordringer
både knytter sig til fysisk og mental sundhed. De fysiske sundhedsudfordringer er for eksempel overvægt, rygning og
mangel på søvn og motion, mens de mentale sundhedsudfordringer i særlig grad omhandler det at trives i pigegruppen
og på uddannelsen. Det forklares, at der nemt opstår konflikter i pigegruppen i pauserne, hvor de er på egen hånd, men
også småkonflikter mellem pigerne og deres undervisere.
”Jeg har nogle gange en rolle som kommunikativ tolk - et mellemled. De [eleverne, red.] ser mig
ikke som lærer. Og det er en fordel i forhold til deres indstilling til mig.” (Sundhedsvejleder)
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Foruden ovenstående udfordringer gives endvidere eksempler på elever, som har kontaktet sundhedsvejlederen i
forbindelse med ’selvmordstrusler fra en ven’ eller ’problemer i familien’.
I relation til denne målgruppe oplever sundhedsvejlederen, at det er en fordel, at hun er ’udefrakommende’, idet hun
ikke er i en position, hvor hun skal ’bedømme’ deres indsats eller stille krav til dem på samme måde som deres
undervisere. Det forklares, at relationen til pigegruppen bygger på deres frivillige deltagelse i leg og bevægelse, hvilket
afstedkommer en mere uformel relation. Netop den uformelle tilgang beskrives af både projektleder og
sundhedsvejleder at være en væsentlig årsag til, at pigerne henvender sig både nysgerrigt og tillidsfuldt til
sundhedsvejlederen. Generelt opleves det, at pigerne er meget åbne om deres udfordringer, når de føler sig trygge i
relationen. Pigerne forklares endvidere at være relativt bevidste om deres fysiske udfordringer, men behøver en
’rollemodel’, der kan vise vejen og følge op.

ELEVERNE PÅ PRODUKTIONSHØJSKOLEN
Eleverne på produktionshøjskolen, forklares af sundhedsvejlederen, at have markante mentale og fysiske
sundhedsudfordringer, som naturligt påvirker dem både fagligt og socialt. Nogle af eleverne kommer fra udsatte
familier og flere har eller har tidligere haft oplevelser med stofmisbrug og/eller vold. Generelt beskrives målgruppen af
sundhedsvejlederen og projektlederen at mangle tillidsfulde relationer til voksne og flere elever forklarer selv, at de har
dårlige erfaringer fra mødet med mange forskellige professionelle voksne og ’systemet’/ kommunen. Disse elever peger
selv på, gennem interviews, at det har taget tid for dem at forstå, hvilken opgave/rolle sundhedsvejlederen har og hvad
de kunne bruge hende til. De forklarer, at det er et plus, at hun hverken er psykolog eller fra kommunen, hvilket tyder
på, at de oplever hende som en del af skolen.
”Arbejdet med eleverne her lykkes, når man møder dem, hvor de er. Her er rigtig mange elever
med diagnoser og i kølvandet på diagnoserne kommer der en masse fysiske ting. Så det er vigtigt
at mærke, hvad det er, de kommer med fra dag til dag. Ofte er der noget presserende.”
(Sundhedsvejleder)
I forlængelse af ovenstående forklares det af sundhedsvejlederen at være nødvendigt både at være lydhør overfor
elevens aktuelle henvendelse/udfordring og på den anden side at se elevens udfordring i et helhedsperspektiv. Særligt
dårlige madvaner og manglende søvn forklares at være udfordringer, som påvirker eleverne i en sådan grad, at
problemer bliver helt uoverskuelige for dem at tackle.
”Det handler om at gøre problematikken forståelig på elevernes niveau. De oplader deres mobiler,
men de har jo også selv brug for energi. Den rigtige mad er ikke hokus pokus, men kan gøre, at
de står stærkere i den situation, de er i. Eleverne kan være med til at vælge, hvordan de vil have
det. Jeg vil gerne hjælpe dem med at få øje på det.” (Sundhedsvejleder)

ELEVERNES UDBYTTE
Når eleverne fra Produktionshøjskolen igennem interviews er blevet bedt om at fortælle, hvilken betydning samtaler
med sundhedsvejlederen har haft for dem, har de generelt svært ved at sætte ord på dette. De fleste nikker dog
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genkendende til, at sundhedsvejlederen har fået dem til at tænke over, hvad de selv kan gøre i forhold til en aktuel
sundhedsudfordring eller i forhold til at ændre dårlige vaner.
”Den [samtalen, red.] har nok fået mig til at tænke mere over, hvad der er godt for mig. Det er ikke
altid det, man har lyst til, der er godt for en i længden.” (Elev)
Flere elever forklarer endvidere, at de synes, at det er rart, at der er en ’voksen’ som man kan gå til med alle sine
spørgsmål, hvis man har brug for det. Samtidig fortæller de også, at det er positivt, at sundhedsvejlederen følger op og
kommer og spørger dem, hvordan det går.
”Hun [sundhedsvejlederen] er ikke sådan en, der kontrollerer mig.
Hun spørger bare og det er rart.” (Elev)
Det vurderes ligeledes fra projektlederen og sundhedsvejlederens side, at sundhedsvejlederens tilstedeværelse, den
undervisning, der er gennemført og de mange små uformelle samtaler med eleverne i hverdagen, bidrager til en større
bevidsthed hos eleverne om, at de selv har et ansvar i forhold til egen sundhed – og at det er værd at handle på de
sundhedsudfordringer, der er i forhold at mestre hverdagen og voksenlivet. En anden væsentlig pointe i relation til
udbyttet er, fra sundhedsvejlederens perspektiv, at eleverne får konkret og brugbare redskaber/råd, som de kan handle
på med det samme doseret i lige præcis det omfang, som de kan mestre.
”Det er vigtigt, at det, de får med sig, er ekstremt konkret, ellers kan de ikke bruge det. Og små
skridt. De skal ikke det hele på én gang. I første omgang kan det handle om at bytte vingummi ud
med en rugbrødsmad.” (Sundhedsvejleder)

PROJEKTET FREMADRETTET
Sundhedsvejlederens ansættelse er blevet forlænget til sommeren 2018. Den resterende del af projektperioden vil der,
foruden fokus på samtaler med eleverne, også være fokus på, hvordan sundhedsvejlederen og øvrige undervisere i
endnu højere grad kan samarbejde om undervisning, der understøtter elevernes sundhed og trivsel.
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REFLEKSIONER OG LÆRINGSPOINTER

1.   BREDERE FORSTÅELSE FOR MÅLGRUPPEN
Igennem projektet er der skabt et bredere og mere indgående kendskab til sundhedsudfordringer hos elever
på EUD og på Produktionshøjskolen. Herunder, at det tager tid at skabe den nødvendige tillidsfulde relation –
og herudover at acceptere, at sundhedsvejlederfunktionen ikke nødvendigvis kan favne alle elevens
udfordringer. Mange elever er så udfordrede, at de små samtaler og råd i hverdagen kan synes som ’alt for lidt’.
Alligevel viser projektet at have ansporet de elever, som har talt med sundhedsvejlederen og/eller deltaget i
undervisning, til en øget refleksion over egen sundhed og egne handlemuligheder.
2.   ØGET OPMÆRKSOMHED HOS SKOLELEDELSE OG UNDERVISERE FOR SUNDHEDENS RELEVANS FOR
ELEVERNES TRIVSEL
Det forklares gennem evalueringen, at sundhedsvejlederens tilstedeværelse på skolerne har øget
opmærksomheden på elevernes sundhed blandt skoleledelse og undervisere. Dette ses blandt andet gennem
den velvilje, som sundhedsvejlederen oplever i mødet med disse, og gennem øget interesse for de
sundhedsmæssige tematikker, som sundhedsvejlederen kan byde ind med i undervisningssammenhænge. I
takt med øget kendskabet til den nuværende sundhedsvejleder ses det ligeledes, at flere undervisere får øje
på, at de kan få sundhedsvejlederen til at tale med specifikke elever, som kan have gavn af en samtale. Dette
opleves ligeledes som en anerkendelse af, at sundhedsvejlederen kan hjælpe eleven i et omfang, som
underviseren måske ikke er fagligt klædt på til eller har tid til.
3.   FAGLIG SPARRING
I både midtvejs- og slutevalueringen peges der på, at det til tider er en lidt ’ensom’ opgave at være
sundhedsvejleder i projektet, idet man i det daglige arbejde ude på skolerne befinder sig i en position udenfor
det kollegiale fællesskab. Hertil kommer at sundhedsvejlederen heller ikke deltager i møder eller andre
faglige/kollegiale sammenhænge, hvorfor det er svært at skabe relationer og etablere samarbejde. Igennem
projektet er der forsøgt at tage hånd om efterspørgslen på faglig sparring gennem møder med
sundhedscentrets psykolog og projektlederen. Der vurderes dog fortsat at være et større potentiale for
samarbejde med skolerne, hvilket kan understøttes af, at sundhedsvejlederen inviteres ind i relevante
mødefora og/eller andre faglige/ kollegiale sammenhænge.
4.   FRIVILLIGE ELLER OBLIGATORISKE SAMTALER
Igennem projektet er der reflekteret over, hvorvidt ’frivillige’ samtaler er den bedste løsning. Argumenterne der
taler for, knytter sig til oplevelsen af, at denne elevgruppe fordrer en meget tryg relation, førend de kan tale om
deres udfordringer. Argumenter, der taler for obligatoriske samtaler, som kan rammesættes som en del af det
at gå på en uddannelse, handler om, at det gennem obligatoriske samtaler vil være muligt at spotte, hvilke
elever, der kan have gavn af et ekstra fokus fra sundhedsvejlederens side i løbet af skoleperioden. Der er pt.
ikke tale om at ændre de frivillige samtaler.
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AARHUS KOMMUNE: JORDBRUGETS UDDANNELSESCENTER
PROJEKTETS FORM OG INDHOLD

I Aarhus Kommune på Jordbrugets Uddannelsescenter foretages sundhedssamtalerne af tre af skolens undervisere.
Samtalerne foregår som obligatoriske samtaler i forbindelse med GF1-forløbet for dyrepasser-, berider-, anlægsgartnerog skov- og naturteknikeruddannelserne. Samtalerne italesættes overfor eleverne som ’trivsels-samtaler’, hvilket af både
undervisere og elever opleves som et naturligt fokus i opstarten på en uddannelse. Selve samtalerne gennemføres med
udgangspunkt i unge-hjulet, der indeholder fokuspunkter indenfor fysisk sundhed (kost, rygning etc.) samt mental
sundhed/trivsel.
I forbindelse med projektet afholdes også en idrætsdag på skolen med fokus på at introducere forskellige former for
motion i samarbejde med lokale idrætsforeninger med efterfølgende mulighed for tilmelding. En væsentlig kontekst i
denne case er, at en relativ stor del af eleverne på Jordbrugets Uddannelsescenter bor på skolehjemmet. Skolen og
skolehjemmet befinder sig i en mindre by uden for Aarhus, hvorfor eleverne også i fritiden opholder sig meget på
skolens område og orienterer sig mod de muligheder, der er lokalt for indkøb og gå-i-byen-ture. En del af formålet med
idrætsdagen har således også været, at få eleverne til at få øje på de lokale idrætsforeninger og fitnesscentre. Foruden
idrætsdagen har der været et ’Food-maker’ event på skolehjemmet, som har handlet om at give eleverne
handlekompetence i praksis, madglæde og fællesskab igennem deltagelse i madlavning.

PROJEKTETS FORANKRING
Ledelsen af projektet er placeret centralt hos en sundhedskonsulent i Folkesundhed Aarhus, som er en afdeling under
Aarhus Kommune, der blandt arbejder for en styrket ungeindsats i relation til sundhed, trivsel og frafald på
ungdomsuddannelserne. Projekt Sundhedsfremme på erhvervsskoler er således en ud af flere projekter, som sigter på
at skabe viden om målgrupper og virksomme indsatser. I forbindelse med projekt Sund By er det projektlederen, som
sørger for koordinering, opfølgning og evaluering med de to skoler (Jordbrugets Uddannelsescenter og SKT), som er
med i projektet. Projektledelsen af Sund By fylder rent timemæssigt kun en mindre del af sundhedskonsulentens
samlede arbejdstid. Det har undervejs vist sig, at når nye metoder og forandringer indenfor sundhedsfremmeområdet
skal afprøves, kræver det meget tid og ressourcer.
Tid til projektet ses at være en gennemgående udfordring for underviserne. Det viser sig helt konkret vanskelligt for
underviserne at nå at afholde samtalerne, selvom det her i anden runde er forsøgt at skemalægge dem. Underviserne
forklarer, at de har meget, de skal nå rent undervisningsmæssigt i GF1 forløbet – og at der derudover nemt opstår
situationer i hverdagen, som kan komme i vejen for de skemalagte aktiviteter. Det forklares ligeledes gennem
evalueringen, at det er udfordrende, at der ikke lokalt på skolen har været en officiel tovholder. Dette har blandt andet
medført forvirring omkring, hvem der svarer på mails fra projektlederen og generel tvivl om kommunikationsvejen for
alle parter.
På trods af det omtalte tidspres og en manglende tovholder på skolen, fortæller undervisere og projektlederen, at de
ikke ville være projektet foruden. Underviserne giver udtryk for, at de oplever samtalerne som yderst meningsfulde i
relation til at lære eleverne bedre at kende og dermed kunne understøtte deres læring.
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”Med det her [samtalerne, red.] kan man bedre have en snak om, hvad det er der sker, når det
hele sejler. Er det opgaven, eller er det noget andet der skubber? Ud fra min tankegang højnes
læringen. Det er en kæmpe fordel, at lærerne sidder med samtalerne.” (Underviser)
Ud over dette læringsmæssige og relationelle aspekt peger underviserne også på, at rigtig mange af eleverne har nogle
sundhedsmæssige udfordringer, som er vigtige, at de selv får øje på og taget hånd om i forhold til at kunne gennemføre
uddannelsen og efterfølgende kunne varetage et fysisk arbejde.
”Samtalen er god til at afdække det hele menneske. Hvad er det, der kan spænde ben for, at du
rykker og flytter i den retning, du gerne vil?” (Underviser)
Som nævnt indledningsvist i casen tager samtalerne udgangspunkt i ’Ungehjulet’. Når eleverne introduceres til
samtalerne informeres de om, at data om deres ’placeringer’ i hjulet afrapporteres anonymt til kommunen, som er
interesserede i at afdække elevernes oplevelser af deres egen sundhed. At samtalen på den måde rammesættes som
’anonym’ forklares af underviserne at have en positiv betydning.
”Fokus flyttes på en måde fra, at det er mig, der skal have viden, til at det er en undersøgelse, de
deltager i. Og samtidig bliver de selv klogere.” (Underviser)
Selvom underviserne overordnet set oplever samtalerne som givende og relevante, er det også en væsentlig pointe fra
deres side, at det at gennemføre samtalerne er hårdt mentalt arbejde. Det forklares i forlængelse heraf, at det at
gennemføre samtalerne kræver, at man som underviser dels har lyst og ser det som en spændende opgave og dels er
klædt på rent fagligt.
”Efter at jeg havde haft samtaler med to elever en dag, blev jeg nødt til at stoppe. For det er
stærke historier, der kommer frem. Jeg vil gerne være mere rustet til det, hvis jeg skulle gøre det
igen. Der skal bygges mere på. Jeg har taget en coach uddannelse og det har jeg brugt sindssygt
meget i det forløb her.” (Underviser)

KARAKTERISTIKA VED MÅLGRUPPEN

Det ses gennem evalueringen at være meget forskelligt, hvilke typer sundhedsudfordringer eleverne på
jordbrugsuddannelserne har. Fælles for eleverne gælder det, at deres fremtidige arbejde i høj grad består af hårdt
fysisk arbejde, men det er meget forskelligt, hvordan eleverne forholder sig til dette og deres generelle sundhed.
Hos eleverne på berider-uddannelsen ses det generelt, at de er ambitiøse i forhold til deres fag og dermed
opmærksomme på, at det at være berider kræver en vis fysisk form. Hertil kommer at de naturligt er meget aktive i
hverdagen i både rideundervisningen, men også i forhold til det arbejde, der kræves i stalden. Disse elevers
udfordringer ses derfor i overvejende grad at handle om mental sundhed (selvværdsproblematikker), trivsel og
udfordringer, der knytter sig til at være flyttet hjemmefra og skulle tage vare på sig selv (og andre) i en relativ ung alder.
På dyrepasser-, anlægsgartner- og skov- og naturteknikeruddannelserne er udfordringerne mere bredspektrede og
knytter sig til både den fysiske sundhed (særligt inaktivitet, rygning, kost) og den mentale. I forhold til den fysiske
sundhed er det overordnede billede, at eleverne er relativt tilfredse med deres sundhed og ikke oplever et behov for at
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ændre noget, på trods af, hvad der fra et sundhedsfagligt synspunkt vil kaldes, markant risikoadfærd. De mentale
sundhedsudfordringer forklares, som hos berider-eleverne, at omhandle lavt selvværd, manglende social trivsel og
umodenhed.
Det fortælles om én af klasserne, at 26 ud af 30 elever har en diagnose, og at der opleves en generel stigning i antallet af
elever med diagnoser på uddannelserne. Dette stiller krav til undervisernes faglighed og i relation til projektets
sundhedsmæssige fokus har det den betydning, at nogle elever kan have brug for ekstra støtte, hvis de skal indse
nødvendigheden af og lykkes med at skabe væsentlige ændringer i deres liv. Underviserne forklarer i forlængelse heraf,
at det positivt, at de kan henvise elever til skolens psykolog og coaches, idet det er nødvendigt for denne gruppe elever,
at de kan få støtte og vejledning lokalt.
”Det betyder alt for dem, at det er en psykolog eller coach, der kommer ud der, hvor de er. Det
nytter ikke at henvise til et tilbud inde i Aarhus C.” (Underviser)
Samtidig opleves det også blandt underviserne, at de eksisterende muligheder, der er på skolen i form af timer hos
psykologen og coaches, ikke er tilstrækkelige i forhold til behovets omfang.
”Vi får noget op til overfladen gennem de her samtaler, som kan være svære at handle på, fordi vi
også har en økonomisk ramme for psykologen eksempelvis. Der er vi virkelig udfordret.”
(Underviser)

ELEVERNES UDBYTTE
Evalueringen viser, at eleverne generelt er positive overfor samtalerne, som de i høj grad forstår og oplever som en
samtale med fokus på trivsel. Flere elever forklarer, at de har gået på efterskole, og derfra kender til den type samtale,
man typisk har med sin kontaktlærer. Eleverne peger på, at deres lærer gennem samtalerne får viden om alle eleverne,
som efterfølgende kan bringes i spil i klasserummet i forhold til at arbejde mere overordnet med klassens trivsel. Andre
elever fortæller, at samtalen var positiv, fordi det var en lejlighed til at vende nogle personlige ting med læreren.
”Det er rart at mærke, at læreren interesserer sig for os. Vi fik snakket om nogle problemer jeg
har, som jeg nok ikke ville have fortalt, hvis vi bare stod i klassen og talte sammen.” (Elev)
De fysiske sundhedstematikker, som indgår i samtalen gennem brugen af unge-hjulet, nævnes kun i mindre omfang af
de adspurgte elever. Enkelte elever forklarer, at det var fint med et ’sundhedstjek’, men at de ikke oplevede
nævneværdige udfordringer. Andre elever fortæller, at brugen af unge-hjulet gjorde dem opmærksomme på, at de
eksempelvis ikke får nok søvn eller spiser for usundt.
”Det er jo ikke fordi, jeg ikke ved, at jeg bør spise sundere og holde op med at ryge. Men når jeg
bliver tvunget til at sætte kryds i det skema, så bliver jeg da opmærksom på, at jeg ikke er specielt
sund.” (Elev)
Underviserne forklarer, i tråd med elevernes forskellige oplevelser af udbyttet, at det er forskelligt, hvad eleverne får ud
af samtalerne. Mens samtalen hos nogle elever får den betydning, at de får en spirende opmærksomhed på egen
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sundhed – og hvad de eventuelt kan forbedre – får samtalen, hos andre elever, den funktion, at den bliver en ramme for
at skabe et større gensidigt kendskab til og tillid mellem elev og lærer. Dette kendskab og tilliden italesættes som
givende i forhold til at tackle forskellige situationer omkring elevens skolegang og læring.
”Jeg tror, at samtalerne her er et vigtigt redskab i forhold til fastholdelse. Der er også mange
andre [vigtige redskaber og indsatser, red.], men vi kommer ikke udenom, at den her type elever
har brug for voksne at tale med, voksne som de har tillid til. Jeg kan ikke sende dem direkte til en
coach. Som lærer er jeg bindeled. De skal have tillid til, at jeg vil dem det bedste.” (Underviser)

PROJEKTET FREMADRETTET
De sidste samtaler forventes afholdt inden årets udgang. Fra projektets start har det været et væsentligt sigte, at
projektet skulle bidrage med opkvalificering af de inddragede undervisere for at sikre forankring af metoder og viden.
Manglende økonomiske ressourcer gør det imidlertid vanskelligt at fortsætte arbejdet med samtalerne i sin nuværende
form, hvorfor der under interviewet reflekteres over, om samtalerne fremadrettet kan og skal varetages af elevcoaches
eller studievejledere. Det forklares, at der fra skoleledelsens side er opmærksomhed på, at samtalerne har været
understøttende for tidlig opsporing og fastholdelse af flere elever, hvorfor der også fra undervisernes side er
forhåbning om, at samtalerne vil blive prioriteret fremover – og at opgaven også fremadrettet forbliver hos
underviserne.
”Det er så stor en win-win i forhold til, at det er lærerne, der gør det. De [eleverne, red.] har hele
tiden en på stedet, som kender deres udfordringer. I hvert fald bør det være en intern, der skal
afholde samtalerne.” (Underviser)
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REFLEKSIONER OG LÆRINGSPOINTER

1.   SKEMALÆGNING
En vigtig læring i projektet har været, at afholdelsen af samtalerne skal skemalægges, om end det fortsat har
vist sig vanskellig at nå at afholde samtalerne på trods af skemalægningen. Underviserne har ligeledes erfaret,
at skemalægningen bør tage højde for, hvad eleverne skal den pågældende dag, så det sikres, at eleverne er på
skolen – og eksempelvis ikke på ridebanen, som gør det vanskelligt for eleverne at møde til samtalerne.
Derudover forklares det, at skemalægningen bør indeholde ’buffer-timer’, således at underviseren kan afholde
og afslutte samtalen i tråd med det behov, der viser sig hos eleven. I relation til skemalægningen efterspørges
det også blandt underviserne, at øvrige undervisere informeres om samtalerne, eventuelt på et
personalemøde, således at der skabes fælles forståelse for elevers eventuelle fravær i forbindelse med
deltagelse i samtaler.
2.   GODE REDSKABER
Unge-hjulet italesættes som et godt og brugbart redskab. Foruden at det sikrer et helhedsorienteret blik på
elevens sundhed, forklares det også, at dets visuelle opsætning, og det at eleverne selv skal markere
tilfredshed med deres sundhedsniveau, er med til at øge elevernes refleksionsniveau. Foruden Unge-hjulet er
der ligeledes benyttet en vejledning med støttespørgsmål til ungehjulet samt en liste med nyttige telefonnumre
på personer og organisationer, som underviserne kan henvise eleverne til. Listen er kategoriseret efter alkohol
og rusmidler, søvn, rygning, interesser, venner, trivsel etc. og forklares at være brugbar for underviserne i selve
samtalesituationen.
3.   VÆLG DE UNDERVISERE, SOM GERNE VIL LØFTE OPGAVEN
Det beskrives af underviserne, at det at afholde samtalerne er en mentalt krævende opgave, fordi man
konfronteres med meget personlige og til tider barske historier om eleverne. Erfaring fra projektet viser på den
baggrund, at det er væsentligt, at underviserne ikke pålægges opgaven, idet samtalerne fordrer en oprigtig
interesse og faglig ballast fra undervisernes side, hvis de skal lykkes med at understøtte og fremme elevernes
sundhed. Indgående kendskab til elevernes udfordringer kan for nogle undervisere virke som et forstyrrende
element i lærer-elev relationen, ligesom at manglende faglighed i forhold til at kunne håndtere og handle på
den viden også kan medvirke til, at undervisere ikke er motiverede for at løfte den opgave.
4.   KOMPETENCEUDVIKLING TIL UNDERVISERNE
Robusthedsforløbet, som underviserne har deltaget i, i forbindelse med projektet omtales som positivt og
lærerigt i relation til arbejdet med elevernes trivsel. Hertil kommer at forløbet og deltagelsen i projektet opleves
at have understøttet et fælles sprog blandt de involverede undervisere, som har gjort det lettere at tale om
elevernes udfordringer og mulige indsatser. Samtidig efterspørger underviserne mere kompetenceudvikling,
som kan klæde dem endnu bedre på i forhold til afholdelsen af samtalerne og efterfølgende opfølgning. Helt
konkret efterspørges kompetencer indenfor coachingmetoder og hvordan man igennem samtale kan fremme
motivation og handlekraft hos eleverne.
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HOLSTEBRO KOMMUNE: TRANSPORT OG LOGISTIK, UDDANNELSESCENTER
HOLSTEBRO
PROJEKTETS FORM OG INDHOLD

I Holstebro Kommune på Transport og Logistik, en del af Uddannelsescenter Holstebro, varetages sundhedssamtalerne
af to sundhedsplejersker - ’sundhedskonsulenter’ - der kommer på skolen i forbindelse med undervisning, events og
afholdelse af samtalerne. Samtalerne er obligatoriske i forbindelse med GF1-forløbet for mekaniker- logistik og
chaufførelever, samt SOSU-elever. I evalueringen er der fokuseret på ’transport og logistik’-eleverne.
Evalueringen viser, at eleverne umiddelbart oplever samtalerne som en del af et samlet undervisningsforløb.
Sundhedssamtalerne tager sit afsæt i en temadag med ”sundhedsværksteder”. Hvert ’værksted’ har et særskilt fokus på
sundhed (samarbejdsøvelser med fokus på sundhed, lungekapacitet, pulsmåling og kondition mm.). På baggrund af
elevernes ’resultater’ og ’spørgeskemasvar’, som de udfylder på temadagen, vendes elevrelevante sundhedstematikker
efterfølgende i selve sundhedssamtalen. De sundhedsområder, som ’værkstederne’ har fokus på, blev identificeret på
en introdag, hvor eleverne ved hjælp af quiz-værktøjet ’Kahoot’ anonymt kunne svare på sundhedsrelaterede
spørgsmål, eksempelvis om de ryger hash, hvor ofte de drikker alkohol m.m. Målgruppens generelle
sundhedsproblematikker blev således belyst og kunne bruges ind i planlægningen af temadagen.
Foruden de konkrete instrumenter som ’sundhedsværksteder’ og de obligatoriske samtaler har det sundhedsfaglige
personale iværksat events som. f.eks. motionsbanko, sundhedsquiz og ”kondom-løb”. Nogle events er arrangeret i
samarbejde med sygeplejestuderende, hvorigennem der foregår en ung-til-ung læring (prævention, sex-sygdomme
osv.). En væsentlig erfaring er, at undervisningen/samtalerne skal være i øjenhøjde med eleverne.

PROJEKTETS FORANKRING

Ledelsen af projektet er todelt, og er dels placeret hos en sundhedsfremme- og forebyggelseskonsulent, i Center for
Sundhedsfremme og Forebyggelse i Holstebro Kommune, og dels hos en af de to sundhedsplejersker, som afholder
samtalerne. I Holstebro Kommune sigter projekt Sundhedsfremme på erhvervsskoler mod at styrke samarbejdet på
tværs mellem sundhedsindsatser og erhvervsuddannelser med det formål at skabe viden om målgruppen og
virksomme indsatser.
Sundhedssamtalerne, ’sundhedsværksteder’ og events organiseres og udføres af de to sundhedsplejersker i
samarbejde med andre relevante aktører. At der er to sundhedsplejersker i projektet giver mulighed for faglig sparring,
idegenerering samt drøftelser af elevernes udfordringer. På trods af at sundhedsplejerskerne er ’udefrakommende’,
synes de generelt at have en god relation til og et godt samarbejde med skolens ledelse og undervisere. Deres fysiske
tilstedeværelse og relationelle fokus har medført lydhørhed hos ledelsen på skolen, og dermed øget muligheden for at
kommunikere projektets relevans ud (til ledelsen og den øvrige medarbejdergruppe) og op til det politiske niveau i
kommunen.
”Det er bedst at møde dem herovre fysisk i stedet for at sende en mail. Det er en anden måde at
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arbejde på. Vi skal tilpasse vores kommunikation til den organisation, vi arbejder ind i.”
(Sundhedsplejerske)
Mere præcist har sundhedsplejerskernes kommunikative fokus resulteret i, at skolens ledelse har været åben overfor
nye tiltag - herunder materialer til ’sundhedsværksteder’ og kampagner. Underviserne forklares ligeledes at have taget
godt imod projektet, hvilket fremhæves som værende udslagsgivende for elevernes engagement i egen sundhed, og
dermed projektets succes.
”De [underviserne, red] gik bare ind i aktiviteterne sammen med eleverne. Det var med til at gøre
det festligt. (…) Alle lærerne lavede øvelserne med eleverne.” (Sundhedsplejerske)
Til trods for den store opbakning, der beskrives gennem evalueringen, rammer projektet også virkeligheden, forstået på
den måde, at det tværgående samarbejde i nogen grad bliver udfordret af, at underviserene ikke får tilført ressourcer til
at tage del i projektet. Dermed bliver det ’ekstra arbejde’, hvilket skal passes ind i det daglige arbejde. Således er
opbakning ikke altid ensbetydende med, at der sker noget i praksis.
”Ja, hvad skal der til for det bliver forankret? Godt spørgsmål. Hvis ikke jeg må sige økonomi, så er
det svært at pege på. Vi må ikke forestille os, at erhvervsskolerne kan gøre det hele selv. For man
må heller ikke underkende styrken af, at der kommer nogle udefra. Vi ved, hvad der i øvrigt sker i
kommunen, og hvem de kan henvises til. (…) Nogle gange handler det om at få set det fra en
anden vinkel. Jeg tror meget på samarbejdet. Skolerne kan ikke gøre det selv, for de har et andet
fokus. Jeg tror på det tværfaglige.” (Sundhedsplejerske)

KARAKTERISTIKA VED MÅLGRUPPEN

Projektet i Holstebro Kommune omhandler som nævnt både mekaniker- logistik- og chaufførelever samt elever på
SOSU-skolen. Da evalueringens omdrejningspunkt er mekaniker-, logistik- og chaufføreleverne på Uddannelsescenter
Holstebro vil den følgende målgruppebeskrivelse hovedsageligt være centreret omkring netop denne målgruppe. Dog
er det en vigtig pointe, at den overordnede målgruppe for projektet rummer meget forskellige elevgrupper, hvad angår
refleksionsniveau og livskompetencer. Eksempelvis beskrives det, at elever indskrevet på EUX-forløb har relativt færre
sundhedsproblemer og en sundere livsstil, sammenlignet med EUD-elever. Ligeledes opleves det, at elever på
transport- og logistikskolen er mere engagerede og motiverede indenfor deres fagområde, end tilfældet er med elever
på SOSU skolen. Dette har medført forskellighed i sundhedsplejerskernes tilgang til målgrupperne, og de
sundhedstematikker, der behandles, er dermed også er forskellige.
Ifølge sundhedsplejerskerne, er de udfordringer, der identificeres hos eleverne på transport- og logistikskolen primært
indenfor den fysiske sundhed (overvægt, rygning, mobilitet og kost). Der opleves således et mindre behov for fokus på
mental sundhed. Eleverne ses at være bevidste om og relativt tilfredse med egen sundhed, trods overvægt og/eller
rygeafhængighed. Elevernes fremtidige arbejde består i høj grad af fysisk hårdt arbejde med usunde arbejdsstillinger
eller meget stillesiddende arbejde. Eleverne forklarer, at de er opmærksomme på dette, men knytter det ikke
nødvendigvis til egen sundhed/ forebyggelse. Dog italesætter nogle elever vigtigheden af fysisk sundhed i forhold til
deres fremtidige arbejde.
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”Jeg skal sørge for at holde min ryg i form. Jeg har genetisk nogle problemer med min ryg, så jeg
skal være ekstra meget opmærksom på min ryg.” (Elev)
Desuden vurderer sundhedsplejerskerne, at målgruppen ikke alene er i stand til at reflektere over sundhed i forhold til
deres kommende arbejdsliv, men også tænker sundhed i forhold til fremtiden generelt. Til trods for målgruppens alder
(typisk 17-18 år) lever drømmen om fast arbejde og familie i deres bevidsthed, og livsperspektivet kan med fordel
inddrages og spille en aktivt rolle i sundhedssamtalerne.
”De spørger sig selv, hvad sundhed betyder, hvis de skal være en god far og kæreste. Vi bruger
livsperspektiverne aktivt. Der er noget helt særligt med dem her, fordi der ikke er så lang
tidshorisont, før det er aktuelt. Målet er ikke så langt fremme - altså det, de drømmer om i deres
liv.” (Sundhedsplejerske)
Generelt oplever sundhedsplejerskerne, at eleverne på transport- og logistikskolen er nemme at komme i kontakt med
og også relativt selvbevidste, hvilket betyder at tilgangen til målgruppen bliver nemmere, og at der kan arbejdes med
kreative og udfordrende aktiviteter. Sundhedsplejerskerne beskriver målgruppen som konkurrenceminded, og at
aktiviteternes udformning ofte er struktureret omkring konkurrenceelementet. Eleverne selv knytter ord som hyggeligt
og sjovt til projektets sundhedsorienterede aktiviteter.

ELEVERNES UDBYTTE

Igennem interviews er elever blevet bedt om at fortælle, hvilken betydning sundhedsværkstederne og samtalen med
sundhedsplejersken har haft for dem. Overordnet set vurderer de fleste, at sundhedsværkstederne har gjort dem mere
bevidste om egen sundhed, og at de har fået konkret og brugbar viden om nuværende eller forestående
sundhedsudfordringer. Herunder eksempelvis følgevirkningerne af længerevarende rygning. Sundhedsværkstederne
har desuden været understøttende for stærkere sociale relationer til klassekammerater på grund af aktiviteternes
samarbejdsdimensioner.
”Det [deltagelsen i sundhedsværkstedet, red.] gav et indblik i, hvad det er at være sund og hvad
der skal til. Hvad kan jeg gøre for at være sund? Det var ikke kedeligt, det var hyggeligt. Vi testede,
hvordan det er at have rygerlunger. (…) Jeg kan ikke bestemme for de andre, men jeg har i hvert
fald slet ikke lyst til at ryge nu.” (Elev)
De obligatoriske samtaler synes ligeledes at have fået eleverne til at reflektere over egne sundhedsproblematikker. Det
fremhæves hos eleverne, at dialogen med en fagprofessionel sundhedsplejerske, og ikke ’bare’ en lærer, bidrager med
mere konkrete råd, som man ikke ville få fra en ikke-sundhedsfaglig person. En væsentlig pointe er, at eleverne, bl.a.
som følge af deres kontakt med sundhedsplejerskerne igennem sundhedsværkstederne, oplever sundhedsplejerskerne
som tillidvækkende. Dette kendskab beskrives at afføde en mere åben dialog, som gør det muligt også at tale om
udfordringer, som eleverne ellers ikke taler om. Eleverne peger ligeledes på, at forløbet har givet dem ’aha’-oplevelser,
og at det har været en ’øjenåbner’, hvilket i flere tilfælde har medført ændret adfærd med det sigte at blive sundere.
”Det var godt at snakke med en sundhedsplejerske. De kunne give feedback på nogle forskellige
ting fra det spørgeskema. Det er noget, jeg har taget til mig, og jeg er begyndt at gøre noget
anderledes i min hverdag.” (Elev)

Side 24 af 32

Eleverne forklarer også, at det, at samtalerne er obligatoriske, er et positivt aspekt, idet de vurderer, at flere elever bliver
opmærksomme på egne sundhedsproblematikker, end hvis forløbet havde været frivilligt.
”Hvis det var frivilligt havde jeg nok ikke taget imod det tilbud. Nogle gange føler man ikke, at det
er nødvendigt, men jeg tror i hvert fald, det var en god ide, at vi alle sammen skulle ind og
snakke.” (Elev)

PROJEKTET FREMADRETTET

Det forklares af projektleder og sundhedsplejersker, at sundhedssamtalerne er et godt greb til at reducere frafald på
erhvervsskoler. I den kommende tid indledes en dialog med de respektive skoler om eventuel fortsættelse af projektet,
samt hvordan skolerne kan blive bedre til at spotte de elever, dom har det sværest. En effektiv fremadrettet indsats
forklares af projektlederne at kalde på kompetenceudvikling hos underviserne og dels på et øget et fokus på, hvordan
de fysiske såvel som de organisatoriske rammer kan understøtte elevernes sundhed og trivsel.
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REFLEKSIONER OG LÆRINGSPOINTER

1.   TÆT KOBLING MELLEM AKTITVITER OG SAMTALE
En vigtig læring i projektet har været, at sundhedsværkstederne, og de øvrige aktiviteter, skaber et solidt
fundament forud for sundhedssamtalerne. Dette skal både ses ud fra et lærings- og trivselsperspektiv, men
også i form af sin tillidsskabende funktion til sundhedsplejerskerne. På denne måde opleves det forudgående
kendskab til sundhedsplejerskerne at bidrage til større åbenhed fra elevernes side, hvorudfra
sundhedsplejerne bedre kan handle og give råd. Derudover bidrager sundhedsværkstederne med konkret
indsigt i egen sundhed, som viser sig at være et godt udgangspunkt for den efterfølgende samtale.
2.   VÆRKTØJER I ØJENHØJDE MED MÅLGRUPPEN
Projektet har vist, at værktøjer og aktiviteter, der er tilpasset målgruppen, øger engagementet hos eleverne.
Det fremhæves blandt andet, at sundhedsplejerskerne ved hjælp af det
it-baserede og anonyme spørgeværktøj ’Kahoot’ har fået bred viden om relevante sundhedstematikker
samtidig med, at eleverne syntes det var sjovt. Ud fra resultaterne er ’Kahoot’ er de mest centrale udfordringer
identificeret og indarbejdet i aktiviteter og sundhedsværksteder, herunder et konkurrencepræget og meget
positivt omtalt kondomløb.
3.   UDVIKLING AF DET SUNDHEDSFAGLIGE NETVÆRK
Foruden erfaringerne med sundhedsværksteder og samtaler, har projektet, ifølge sundhedsplejerskerne,
været direkte medvirkende til udvidelse af deres og skolens sundhedsfaglige netværk. Herunder nævnes bl.a.
kontakt til ressourcepersoner på skolehjem og misbrugsrådgiver. Flere henvisningsmuligheder gør ikke kun, at
den enkelte unge kan få en mere konkret og brugbar rådgivning, men udvikler også sundhedsplejerskernes
faglige kompetencer. En vigtig pointe er derfor, at projektet eller lignende projekter med fordel kan motivere til
tværfagligt samarbejde mellem forskellige sundhedsfagligheder.
4.   VIDENDELING PÅ TVÆRS SIKRER AT PERSONER OMKRING SKOLEN OPNÅR SUNDHEDSFAGLIG VIDEN
I tråd med ovenstående læringspointe understreger sundhedsplejerskerne vigtigheden af samarbejde på
tværs. Dette skal dog ikke alene iværksættes mellem relevante sundhedsfaglige aktører. Et tværgående
samarbejde med personer omkring skolen sikrer også videndeling, hvilket understøtter at skolen og
underviserer i fremtiden vil være bedre klædt på til at varetage sundhedsfremmende indsatser for deres
elever.
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SILKEBORG: SOSU-SKOLEN SILKEBORG
PROJEKTETS FORM OG INDHOLD

I Silkeborg Kommune varetages sundhedssamtalerne af en sygeplejerske fra det lokale sundhedshus.
Sundhedssamtalerne præsenteres overfor eleverne som projekt ’Sund Ung’, og gennemføres som en obligatorisk del af
GF1-forløbet på SOSU-uddannelsen (social- og sundhedshjælper/assistent og pædagogisk assistent) og Hotel- og
restaurantskolen. I evalueringen er der alene fokuseret på GF1 på SOSU-uddannelsen.
For at skabe kendskab til sig selv og projekt ’Sund Ung’ præsenterer sygeplejersken sig selv i de enkelte klasser forud for
samtalerne. Sundhedssamtalerne afholdes en formiddag om ugen i et lokale på skolen. Samtalerne tager udgangspunkt
i ’unge-hjulet’, der indeholder fokuspunkter indenfor fysisk sundhed (kost, rygning etc.) samt mental sundhed/trivsel.
Når alle eleverne i klassen har fået en sundhedssamtale gives en generel tilbagemelding til kontaktlæreren for klassen,
og her vurderes det, om det giver anledning til at undervise i emner, der er gennemgående for flere elever, for hele
klassen. Der hvor det skønnes relevant, kan den enkelte elev få en opfølgende samtale hos sygeplejersken.

PROJEKTETS FORANKRING

Projektet er blevet varetaget af en sundhedskonsulent i Sundheds- og omsorgsafdelingen, hvor også Sundhedshuset er
organisatorisk placeret. Da sundhedssamtalerne oprindeligt skulle være varetaget af en sundhedsplejerske, har
projektejeren været den ledende sundhedsplejerske i Silkeborg Kommune. I styregruppen har der i øvrigt siddet en
chef for hvert uddannelsessted og lederen af Sundhedshuset. Sundhedssamtalerne administreres og udføres af
sygeplejersken, og det er hende, der aftaler de konkrete samtaletidspunkter med kontaktlærerne og underviserne.
Underviserne, kontaktlærerne og deres nærmeste ledere forklares af projektlederen at have haft meget lidt kendskab til
projektet, baggrunden for det og formålet med det, hvilket har været medvirkende til at samarbejdet omkring
sundhedssamtalerne ikke altid har været oplevet lige let. Projektlederen vurderer, at der med fordel kunne have været
mere kommunikation om projektet til medarbejderne fra projektgruppen og cheferne repræsenteret i styregruppen.
Omstruktureringer og travlhed blandt underviserne har også præget samarbejdet, så det eksempelvis er svært at lave
aftaler om, hvornår sundhedssamtalerne kan finde sted eller at finde et tidspunkt, hvor den generelle tilbagemelding til
kontaktlærerne kan ske. Sygeplejersken oplever således, at det er vanskeligt for kontaktlærerne at prioritere
samarbejdet i en travl hverdag.

”Vi har hver vores fokusområde. Dansklæren synes, dansk er vigtigt. Jeg synes, sundhed
er vigtigt. Og så kommer jeg jo her som gæsten.” (Sygeplejerske)
De interviewede elever oplever ligeledes, at sundhedssamtalerne ofte forekommer som et forstyrrende element for
underviserne. Dette forklares blandt andet i oplevelsen af ikke at have forstået sammenhængen mellem deres daglige
undervisning og sundhedssamtalerne – og baggrunden for samtalen. Flere elever forklarer, at de har derved svært ved
at forstå, hvad de skal med en sundhedssamtale, ligesom flere af de interviewede giver udtryk for, at
sundhedssamtalerne var noget, der ”bare skulle overstås”. I forlængelse her af, beskrives det af eleverne og af
sygeplejersken, at der på SOSU-skolen findes en række initiativer og tilbud med fokus på sundhed og trivsel, hvilket også
er medvirkende til, at det kan være svært for elever og undervisere at skelne mellem, hvad der er i gang og hvem der
skal hvad.
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KARAKTERISTIKA VED MÅLGRUPPEN

Projektet i Silkeborg Kommune omhandler SOSU-elever - herunder social- og sundhedshjælper/assistent og
pædagogisk assistent, hvilket er den målgruppe, som evalueringen har forholdt sig til. Dog skal det også nævnes, at
projektet i Silkeborg Kommune også rummer eleverne fra Hotel- og restaurantskolen. Projektlederen og sygeplejersken
vurderer, at de to målgrupper generelt har forskelligt syn på egen sundhed, og forklarer, at SOSU-skolens elever
naturligt er mere interesserede i sundhed, end hvad tilfældet er med Hotel- og restaurantskolens elever. Alligevel
beskrives det af sygeplejersken, at SOSU-skolen generelt består af to typer elever; de som er meget målrettede og ofte
sportsaktive, og de for hvem ’motion er lig med de skridt de tager fra bilen og ind på skolen’. Ifølge sygeplejersken, er de
sundhedsudfordringer, der identificeres hos SOSU-eleverne generelt set, både indenfor den fysiske- og mentale
sundhed (rygning, søvn, kost, og selvværd mm.). Sygeplejersken forklarer, at eleverne ofte fortæller åbent om deres
udfordringer, og at flere er vant til at være i kontakt med mange (forskellige) professionelle voksne. Trods overvægt
og/eller rygeafhængighed forklarer eleverne selv, at de er relativt tilfredse med egen sundhed. Kun få giver under
interviews udtryk for, at de er opmærksomme på, at deres fremtidige arbejde er fysisk krævende, men knytter det ikke
umiddelbart til egen sundhed/ forebyggelse.
Et andet forhold ved elevgruppen, som fremhæves af sygeplejersken, omhandler udfordringen med at tilpasse
(robustheds-)undervisningen elevernes alder og modenhed. I de fleste tilfælde er eleverne mellem 15 og 17 år og
klasserne består ofte af pige, hvilket forklares at medføre visse pædagogiske udfordringer.

”Vi synes måske, det har været lidt svært at få hul igennem i undervisningen. Eleverne er
bare 15-17 år. Der er derfor meget teenage-fnidder. (…) Her skal det jo også helst være
underholdende.” (Sygeplejerske)
På baggrund af sygeplejerskens oplevelser med elevgruppen reflekterer hun over elevernes modenhed,
læringsparathed og hvorvidt ’Sund Ung’, samtalerne og den tilhørende undervisning, i virkeligheden bør være en del af
GF2-forløbet i stedet.
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4 CASES
- INDHOLD OG EFFEKT

ELEVERNES UDBYTTE

Under interviews er elevernes blevet spurgt til, hvilken betydning sundhedssamtalen med sygeplejersken har haft for
dem. De fleste elever forklarer, at de gennem samtalen får øje på konkrete problematikker (eksempelvis ’for lidt søvn og
for meget skærm’ og rygning), som de taler med sygeplejersken om og får råd og vejledning til, hvordan de kan handle
på. Samtidig synes samtalerne, i nogen grad, at have igangsat en refleksion over egen sundhed, og forståelse for, at
forsatte udfordringer med fysisk sundhed kan have konsekvenser for et godt/langt arbejdsliv og fremtidsdrømme,
eksempelvis drømmen om at stifte familie. Projektlederen og sygeplejersken vurderer, at ’unge-hjulet’ har spillet en
central rolle i forhold til elevernes selvindsigt, idet eleverne selv vurderer deres tilfredshed med egen sundhed. Det er
således ikke sygeplejerskens vurdering eller en formanende tilgang, der styrer samtalen, hvilket opleves at understøtte
elevernes refleksioner og motivation. Eleverne peger også på unge-hjulet som et godt udgangspunkt for samtalen.
”Man kan bedre få ord på de forskellige temaer og forklare, hvorfor man placerer sig der, hvor
man gør.”

(Elev)

Flere elever nævner dog, at de forud for samtalerne ikke følte sig tilstrækkeligt informeret om samtalerne og deres
indhold. Af denne årsag italesætter flere, at motivationen for deltagelse var begrænset, hvilket i øvrigt også var hæmmet
af forestillingen om, at samtalen havde samme karakter, som samtaler de har været ’udsat’ for tidligere.
”Jeg har været til sådan nogle samtaler tit. Det her [samtalen, red.] er meget tilsvarende. Her
snakker vi igen om det [elevens sundhed, red] (…). Jeg er bare ved at føle, det er bundløst - noget
der bare skal overstås.” (Elev)
Selvom nogle elever får øje på konkrete sundhedsproblematikker, oplever sygeplejersken og de adspurgte elever ikke,
at samtalerne i sin nuværende form gør en direkte forskel for elevernes levevis. Sygeplejersken vurderer dog, at
samtalerne kunne gøre en større forskel, hvis hun havde sin daglige gang på skolerne og dermed også havde et større
kendskab til eleverne og bedre mulighed for opfølgning.
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PROJEKTET FREMADRETTET
Foruden nærværende evaluering, bliver projektet evalueret internt i løbet af november 2017, hvor også kontaktlærerne
fra de inddragede skoler vil blive inddraget. På baggrund af de to evalueringer vil styregruppen tage en beslutning om,
hvorvidt projektet skal forsætte. Som beskrevet i de ovenstående afsnit har projektet fine potentialer i forhold til at
identificere målgruppens sundhedsmæssige udfordringer og spore dem ind på en sundere vej, men både projektleder
og sygeplejerske oplever også, at projektet har været udfordret af manglende forankring og endnu ikke har fundet sin
ideelle form.
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REFLEKSIONER OG LÆRINGSPOINTER

1.   BRUG AF UNGE-HJULET
Unge-hjulet opleves at være et godt udgangspunkt for samtalen. Det forklares, at tematikkerne i hjulet
understøtter et helhedsorienteret blik på elevens sundhed, og at den konkrete brug af redskabet, hvor eleven
vurderer sin tilfredshed med egen sundhed, hjælper den unge med at reflektere over sig selv, sin adfærd og
sine værdier.
2.   TÆTTERE KOBLING TIL HVERDAGEN
I sin nuværende form opleves projektet at være udfordret af manglende forankring. I den forbindelse
italesættes det af sygeplejersken, at et eventuelt fremtidigt projekt bør kobles tættere på ’hverdagen’, end hvad
tilfældet har været med dette projekt. Herigennem forventes mere organisatorisk forståelse, ejerskab og
koordination - bl.a. igennem bedre kommunikation om baggrunden for projektet og hvad man håber at opnå
med det. Tanken er, at dette bedre vil kunne sikre, at projektet bliver koblet til den øvrige undervisning, og
dermed ikke betragtes som en selvstændig indsats.
3.   MANGE RIVALISERENDE TILBUD
På SOSU-skolen er der, foruden ’Sund Ung’, en række af initiativer og tilbud med fokus på sundhed og trivsel.
Der nævnes f.eks. mentorordning, støttepersoner og skolens coach. De gode hensigter bag disse tilbud og
initiativer opleves af sygeplejersken og eleverne imidlertid at rivalisere hinanden, forstået på den måde, at
hverken elever eller undervisere kan gennemskue brugen af dem (jf. afsnit om projektet forankring). Det
forklares blandt eleverne, at de enkelte indsatser/tilbud hver især trækker eleverne væk fra den egentlige
undervisning, hvilket fra elevernes perspektiv opleves at udfordre undervisernes planlægning. Derfor kalder
projektet dels på en tættere kobling med hverdagen (jf. ovenstående læringspointe), og dels på et (endnu)
mere tværgående og koordinerende samarbejde mellem sundhedsaktørerne på uddannelsesstedet.

Side 31 af 32

(+45 ) 86 14 90 80
info@ineva.dk
ineva.dk

Ineva
Frederiksgade 34, 1.
DK-8000 Aarhus C

