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1. Indledning
Dette er en partnerskabsaftale indgået mellem parterne i Uddannelsesforum. Aftalen har 
til formål at rammesætte den styrkede forebyggelsesindsats, målrettet unges alkoholkultur, 
mens de er under ungdomsuddannelse. Partnerskabsaftalen tager afsæt i Sundhedsstyrel-
sen anbefalinger (se infoboks). Anbefalingerne er beskrevet i notatet Sundhedsstyrelsens 
udmeldinger om indtag af alkohol, som er udgivet den 7. marts 2022.

Samarbejdsaftalen er udarbejdet i regi af Ungdomsuddannelsernes Kriminalpræventive 
Samarbejde (UKS-netværket) på baggrund af en inddragende proces, som har involveret en 
bred gruppe af unge på tværs af ungdomsuddannelserne i Odense Kommune.

Målsætningerne for samarbejdsaftalen er, at: 
• flere unge på ungdomsuddannelserne føler sig som en del af stærke fællesskaber
• flere unge på ungdomsuddannelserne følger i højere grad Sundhedsstyrelsens anbe-

falinger om alkohol

Indsatsen tager afsæt i ambitioner, der alle baserer sig på den grundpræmis, at alko-
hol ikke er/bliver et omdrejningspunkt for en ungdomsuddannelse.

Ambitionerne for samarbejdsaftalen er:
• at stå sammen om at styrke de unges tilhørsforhold i

stærke fællesskaber og et godt ungdomsliv
• at arbejde hen imod en anderledes og mere sund

alkoholkultur

Samarbejdsaftalen indeholder beskrivelse af:
• et ungepanel
• inspiration til lokal alkoholpolitik

10-4
Sundhedsstyrelsens

anbefalinger om alkohol

Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred

Er du 18 år eller over?
• Højst 10 genstande om ugen
• Højst 4 genstande på samme dag

Er du under 18 år?
• Lad være med at drikke alkohol

Er du gravid, eller prøver du at blive det?
• Lad være med at drikke alkohol

Ammer du?
• Vær forsigtig med at drikke alkohol
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2. Ungepanelet
Det er afgørende for parterne, at samarbejdsaftalen baserer sig på en høj 
grad af inddragelse af de unge. Der har derfor været afholdt workshops, 
hvor de unge har drøftet og defineret mål for konkrete bud på tiltag i en 
styrket indsats.

Parterne i Uddannelsesforum ønsker en fortsat tæt inddragelse af de unge 
i den samlede indsats. Der vil derfor være et fokus på at inddrage lokale 
elevfora som en del af et ungepanel, der kan agere følgegruppe og løbende 
evaluere på indsatsen.

Hensigten med inddragelsen af de unge er at understøtte et vedvarende 
fokus på den primære målgruppe og på, at det, der gøres, er virkningsfuldt 
for dem, der skal gøres en forskel for. De to indledende møder i Ungepane-
let har vist, at nogle unge selv giver udtryk for, at alkohol ikke skal være en 
væsentlig del af stærke ungefællesskaber (jf. citater i højre side).

Målsætningerne for Ungepanelet er:
• at bringe nyeste viden i spil i dialog med de unge og derved under-

støtte de unge i at træffe gode valg
• at sikre de unges stemme i aftaler, som vedrører dem. Herved fast-

holdes et ungeperspektiv

Parternes ambitioner er, at:
• samarbejde med ungdomsuddannelsernes eksisterende elevfora,

hvor for eksempel opdrag fra Uddannelsesforum kan drøftes
• understøtte Ungepanelet via en Rusmiddelkonsulent og en SSP-kon-

sulent

Hvis vi kan vælge karriere 
tidligt, hvorfor kan vi så ikke 
få lov til at bestemme, hvor-
når vi skal drikke alkohol?

Skolen skal skabe en kultur, 
hvor det er ok at være ædru

Man bliver udskammet, hvis 
man udskammer nogen, der 
ikke drikker

Uddannelserne skal være 
bedre til at have alkoholfri 
alternativer - som ikke bare 
er cola

Der er jo flere, der fravælger 
alkohol allerede. Hvorfor kun 
have fokus på det negative?
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3. Inspiration til lokal alkoholpolitik
En ungdomsuddannelse skal udgøre en ramme, hvor unge kan tilegne sig og afprøve færdigheder i en ny kontekst. 
Samtidig har en ungdomsuddannelse et dannende perspektiv med fokus på den unges tilhørsforhold i et ungdomsmil-
jø, hvor der kan dannes stærke fællesskaber og gøres sociale erfaringer. Ungdomsuddannelserne er kendetegnede ved 
rummelighed, og at alle oplever et tilhørsforhold i stærke fællesskaber. I den sammenhæng er det en grundpræmis, at 
alkoholindtagelse ikke er et bærende element i dannelsen af stærke fællesskaber. 

Partnernes ambitioner i forhold til en lokal alkoholpolitik er, at den har ledelses- og personalemæssigt ejerskab og 
opbakning. Hensigten er, at alkoholpolitikken præsenteres for nye elever, forældre og personale, og at den er synlig og 
tilgængelig for alle ungdomsuddannelsens aktører. 

En alkoholpolitik understøttes af systematisk kompetenceudvikling af personale på tværs af ungdomsuddannelser, og 
den suppleres med handleplaner, som udarbejdes og vitaliseres af den enkelte ungdomsuddannelse. Disse kan for 
eksempel indeholde tilrettelagt undervisning af og oplæg for elever og forældre, der er målrettet de lokale behov, og 
koordinerede, forebyggende indsatser vedrørende rusmidler på ungdomsuddannelser

Målsætningerne for en lokal alkoholpolitik er, at:
• alle ungdomsuddannelser aktivt forholder sig til betydningen af Sundhedsstyrelsens anbefalinger på egen ung-

domsuddannelse
• elever, forældre, ledere og personale på ungdomsuddannelserne har viden om alkohol, og at de præsenteres for

dilemmaer om alkohol og alkoholkultur blandt unge på en ungdomsuddannelse
• have et særligt fokus på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, herunder at understøtte at de unge

udvikler en sund alkoholkultur jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Inspirationliste til skabelse af lokal alkoholpolitik:
• Er ungdomsuddannelsens fester med eller uden gæster?
• Hvilke alternativer til drikkevarer med alkohol tilbyder ungdomsuddannelsen?
• Er der personale ved fester og arrangementer?
• Har forældre til unge under 18 år aktivt forholdt sig til deres børn indtagelse og køb af alkohol – for eksempel i

form af forældreunderskrifter og/eller armbånd?
• Tilbydes der gratis vand til fester  og arrangementer?
• Hvordan får de unge en god start? Arrangerer ungdomsuddannelsen for eksempel eftermiddagsaktiviteter, hvor

der er fokus på opbygning af sociale fællesskaber uden alkohol?
• Hvad er ungdomsuddannelsens holdning til unge, der ved deres ankomst synes at have indtaget en del alkohol?
• Udskænker ungdomsuddannelsen drikke med en alkoholprocent, der er højere end fem procent?
• Hvordan inddrages forældre, og hvordan bliver de bevidstgjorte om deres rolle som kulturbærere og rollemodel-

ler?
• Hvad er ungdomsuddannelsens holdning til kombinationen af studieture og alkohol?
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4. Afrapportering og opfølgning
Som beskrevet i indledningen er der formuleret to ambitioner: 

• at stå sammen om at styrke de unges tilhørsforhold i stærke fællesskaber og et godt ungdomsliv
• at arbejde hen imod en anderledes og mere sund alkoholkultur

I en styrket, forebyggende alkoholindsats arbejder parterne i Uddannelsesforum ud fra to, overordnede målsætninger, 
der relaterer sig til ambitionerne: 

• flere unge på ungdomsuddannelserne føler sig som en del af stærke fællesskaber
• flere unge på ungdomsuddannelserne følger i højere grad Sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkohol

Det detaljerede målhierarki og monitoreringsdesign udfoldes i regi af Ungdomsuddannelsernes Kriminalpræventive 
Samarbejde (UKS-netværket). Der afrapporteres årligt til Uddannelsesforum. 

Partnerne forpligter sig til at bidrage til dataindsamling, hvilket delvist effektueres ved parternes engagement i Unge-
profilundersøgelsen, der forløber årligt. Derudover pågår der erfaringsopsamling ved inddragelse af Ungepanelet (jf. 
afsnit 2) samt via dialogbaserede erfaringer, som uddannelsernes eksterne samarbejdspartnere, herunder SSP-konsu-
lent og Rusmiddelkonsulent, indsamler i mødet med personale, elever og forældre.

Samarbejdsaftalen revideres hvert andet år.




