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Formål og baggrund
Island har igennem en længere årrække arbejdet med “den islandske forebyggelsesmodel”, som er en
omfattende og langsigtet forebyggelsesindsats i forhold til børn og unges sundhed. Den islandske model er
blevet kendt verden over, pga de bemærkelsesværdige gevinster, som Island har høstet. For 20 år siden
havde Island en kedelig rekord, som det land i Europa, hvor de unge havde det højeste forbrug af alkohol,
tobak og hash. Det er lykkedes Island at vende den negative udvikling drastisk, til at Island nu topper listen
over de sundeste unge i Europe. De islandske unge har i dag et langt mindre alkohol-, rusmiddel- og
tobaksforbrug end tidligere, fx er antallet af 15-16-årige i Island, der har været fulde inden for den sidste
måned, faldet fra 42 % for 20 år siden, til i dag at ligge på ca. 5 %. Tilsvarende udvikling er set i forhold til
unges forbrug af tobak og rusmidler.
Den islandske model er bygget op om følgende kernekomponenter:
1. Evidensbaseret praksis - indsatser er baseret på viden om hvad der virker.
2. Communitybaseret tilgang – fokus på at forandringer skal skabes i lokalsamfundet af lokale
aktører.
3. Stærke fællesskaber – den islandske forebyggelsesmodel baserer sig på en partnerskabsmodel på
nationalt såvel som lokalt niveau. Der er et tæt samarbejde mellem offentlige aktører og aktører i
civilsamfundet omkring den fælles opgave og ansvar.
Formålet med studieturen var at hente inspiration til Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalgets videre
arbejde med de politiske fokusområder, forebyggelse og sundhedsfremme på børne- og ungeområdet.
Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget havde på turen en lang række møder med forskellige aktører, som
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på forskellig vis fortalte om, hvordan man på Island er lykkedes med at nedbringe unges forbrug af
rusmidler, tobak og alkohol.
Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget havde særligt fokus på elementer af den islandske model, som
taler ind i temaer, som udvalget aktuelt er optaget af:
Udvalget finder det bekymrende at unge i Odder debuterer alt for tidligt mht at drikke alkohol. Derfor
er udvalget optaget af, hvordan elementer i den islandske model kan bidrage til en lokal indsats for at
udskyde unges debutalder i forhold til alkohol såvel som til at sænke unges forbrug af alkohol og
rusmidler i det hele taget.
Udvalget har fokus på at styrke et stærkt og aktivt fritidsliv for børn og unge i Odder. Hvordan kan den
islandske model bidrage med inspiration til et styrket fritidsliv for børn og unge i Odder?
Med den nye Børne- og ungepolitik har Byrådet sat en klar retning, der handler om at børn og unges
læring, trivsel, udvikling og dannelse er et fælles ansvar mellem alle vigtige aktører i børn og unges liv.
Dermed er der lagt op til en øget samskabelse mellem aktører i kommune og civilsamfund omkring
børn og unge, herunder et styrket forældresamarbejde. Et bærende element i den islandske model er
en bred og stærk partnerskabsmodel i lokalsamfundet, med lokal deltagelse af forældre, skoler,
idræts- og fritidsforeninger og civilsamfund i øvrigt. Udvalget har fokus på hvordan denne model kan
inspirere til et styrket forældresamarbejde såvel som en øget samskabelse omkring børn og unge i
Odder.
Rapporten er bygget op således at hovedparten af rapporten består af en opsamling på, hvad Børne-,
Uddannelses- og Kulturudvalget hørte og tog med sig hjem under besøgene i Island.
Sidste del af rapporten er et oplæg til udvalgets overvejelser og drøftelser i forhold til hvordan inspirationen
fra studieturen kan bruges til at styrke det lokale arbejde med politiske fokusområder.

Opsamling på besøgene under studieturen
Hugrún
Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget mødtes med 3 medlemmer af bestyrelsen i den frivillige forening,
Hugrún. Medlemmerne, Gylfi, Birna og Sigrún, holdt et oplæg om Hugrúns formål og aktiviteter.
Hugrún blev etableret som forening I foråret 2016 af en gruppe psykologi-, sygepleje- og lægestuderende ved
Islands Universitet, som oplevede et behov for oplysning og uddannelse af unge mennesker inden for mental
sundhed. Alle Hugrúns medlemmer er frivillige og studerende. Der er 9 medlemmer i bestyrelsen, som alle har
ansvar for forskellige dele af Hugrúns programaktiviteter.
Derudover har Hugrún 90 menige medlemmer, hvoraf de fleste yder en indsats indenfor Hugrúns aktiviteter.
Udover Hugrúns medlemmer, har mange andre aktører bidraget med frivilligt arbejde for foreningen, heri
blandt studerende og undervisere fra universitetet, sundhedsprofessionelle og mange andre.
Formålet med Hugrúns virke er at oplyse og undervise unge mennesker om mental sundhed, mental sygdom
samt hvilke tilbud og støttemuligheder der findes til unge mennesker inden for mental sundhed. Desuden er
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det formålet at bidrage til en mere åben debat omkring mental sundhed såvel som mental sygdom blandt
unge mennesker såvel som i samfundet som helhed. Endelig arbejder foreningen for at oplyse om mental
sundhed og mental sygdom og herved fjerne fordomme i forhold til samme.

Foreningen arbejder ved at besøge uddannelsesinstitutioner over hele Island, hvor foreningen holder oplæg og
har dialog med eleverne. Emner kan være angst, depression, spiseforstyrrelser, misbrug osv., hvordan man
som pårørende kan håndtere psykiske problemer i familien. Et centralt tema er også, hvad man kan gøre for at
styrke og fastholde sin mentale sundhed, ligesom der er fokus på oplysning om ”hvad der er normalt”, at det fx
er normalt at være nervøs eller i krise.
Hugrún har en hjemmeside, som er dedikeret til oplysning om mental sundhed og sygdom, støttemuligheder,
artikler, arrangementer osv. (gedfraedsla.is). Foreningen deltager også i store events rundt omkring på Island,
for at skabe synlighed om foreningens arbejde. Foreningen laver græsrodsarbejde og modtager ingen offentlig
støtte. Den primære målgruppe er unge over 16 år, men man forsøger også at nå de yngre. Ud over
foreningens hjemmeside, bruger foreningen også Facebook og Instagram aktivt. Her kommunikeres på flere
sprog, for at nå ud til hele målgruppen, og denne oversættelsesopgave er et af foreningens større projekter i
kommende år.
Udvalget stillede spørgsmålet ”hvordan har de unge det på Island?”. Medlemmerne fortalte at de unge på
Island godt nok lever fysisk sundt, men at det halter med den mentale sundhed. Islands ungdom er stresset og
lider mere af angst og depression end i andre lande og tendensen er stigende – ”Iceland needs to relax!”. De
unge oplever et stort præstationspres, der dels handler om at have de rigtige materielle ting, fx tøj, men også
om at opnå resultater i skole og i idræt. Det er fx ikke unormalt at en ung dyrker sin sport 5 dage om ugen og
både inden og efter skoletid. Medlemmerne mener at de sociale medier er en vigtig faktor i det øgede pres.
Både fordi at de unge herigennem kan få indtryk af at ”hver anden ung i Island er fotomodel”, men også fordi
at interaktionen mellem de unge, for en stor del, er flyttet over i de sociale medier, og foreningens
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overbevisning er, at kommunikation og interaktion i den virkelige verden er vigtig for den mentale sundhed.
Når foreningen oplyser om fremme af mental sundhed anbefaler de fx:
Begræns medieforbrug
Sikre tilstrækkelig søvn
Mere menneskelig kontakt
Fysisk aktivitet
Læs en bog
Mødes med venner
Tal med familiemedlemmer og andre nære
Selvmord blandt unge mænd er et problem. Medlemmerne mener at en af årsagerne er, at det traditionelt i
den islandske kultur har været tabubelagt at tale om følelser. For mange unge, og især drenge, går rundt med
undertrykte svære følelser, som de ikke taler med nogen om. Derfor har foreningen så stærkt et fokus på at
bryde tabu og begynde at tale højt om det der er svært.
Det er medlemmerne opfattelse, at der er få islandske unge der tager stoffer. Men når de gør, så bruger de
hårde stoffer. Mht de unges alkoholvaner, fortalte medlemmerne at mange unge binge-drikker i weekender,
og så drikker de ikke i løbet af ugen. Det er ulovligt at drikke i det offentlige rum. Politiet håndhæver det ikke,
men det er ikke her de unge drikker. Der er skolefester for 16-årige, men det er uden alkohol. Man kan blive
testet ved indgangen, hvis man syner påvirket.
Som medlem i Hugrún skal man være under 35 år. Udvalget spurgte ind til, om det har betydning at
undervisningen varetages af frivillige unge. Medlemmerne henviste til at forskning har vist, at det er godt at
unge underviser unge – ”unge lytter til unge”. Desuden finder medlemmerne det væsentligt at undervisningen
og den debat der foregår, sker i et ”safe space”, dvs at kendte voksne, fx lærere, ikke deltager i
undervisningen. Endelig oplever medlemmerne at nogle lærere ikke ser det som deres opgave at undervise i
mental sundhed. Det varierer fra skole til skole om Hugrún kan få et samarbejde op at stå, det afhænger af den
enkelte skoleleder. Hugrún vurderer selv, at der er god effekt af undervisningen. Erfaringen er, at der i alle
klasser er flere, der ikke kender til de forskellige termer inden for mental sundhed såvel som psykisk sygdom,
og at alle plejer at tilkendegive at have lært et eller andet.
Udvalget var interesseret i hvad der driver alle de frivillige kræfter i Hugrún? Medlemmerne fortalte at mange
af foreningens medlemmer har en interesse i mental sundhed, ”kind of a passion”. Nogle får credits i deres
uddannelsesforløb, men mange er ”bare” drevet af at gøre en forskel for andre. Mange finder også arbejdet
personligt udfordrende på den gode måde, det er sjovt at møde skolerne og det er et godt tidspunkt at tale om
mental sundhed på – Island synes at åbne op for emnet.
Medlemmerne ser et behov for, at der er flere og bedre forebyggende tilbud til unge – fokus på at der er hjælp
at hente inden den unge får en diagnose! Om fremtiden fortalte medlemmerne at der venter flere positive
tiltag - tilbud til unge med misbrugsproblemer, psykologtilbud på skolerne ligesom staten er på vej med en
plan der skal reducere selvmord blandt unge.
Udvalget spurgte ind til, om der er noget Hugrún kunne ønske sig anderledes, som ville understøtte
foreningens arbejde yderligere. Medlemmerne svarede at de kunne ønske sig, at undervisning i mental
sundhed blev obligatorisk på skoleskemaet. Derudover øget tilgængelighed i forhold til kommunikation med
ministerier, kommuner og Sundhedsdirektoratet.
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Islands nationaldag i Hafnarfjordur:
Børne- Uddannelses- og Kulturudvalget deltog i fejringen af Islands nationaldag i Hafnarfjordur samt i en større
Vikingefestival samme dag. Formålet med deltagelsen var at observere hvordan større arrangementer afvikles
på Island i forhold til alkohol- og tobakskultur. Et delmål var at de enkelte udvalgsmedlemmer gennem direkte
dialoger med deltagende borgere kunne få nogle førstehåndsindtryk vedrørende boregernes oplevelser med
alkohol og tobakskulturen på Island.
Udvalget kunne registrere at der ikke synligt blev indtaget alkohol eller røget til de to arrangementer. Der var
ikke salgssteder for udskænkning af alkohol og det var et klart indtryk at borgerne ikke selv medbragte alkohol.
Gennem samtaler med borgerne, fik udvalget et klart billede af at det ville være socialt uacceptabelt, hvis der
blev drukket alkohol til de to arrangementer. Borgerne gav udtryk for at det er en del af kulturen på Island, at
den type arrangementer afvikles med familierne som den primære målgruppe og at alkohol og tobak i det
offentlige rum ikke er foreneligt med familiekulturen.

Vinnuskóli Hafnarfjarðar - Arbejdsskolen i Hafnarfjordur
Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget besøgte Vinnuskóli (Arbejdsskolen) i Hafnarfjordur Kommune v. leder
af Arbejdsskolen, Jón Grétar Þórsson.
Hafnarfjordur Kommune ligger lidt uden for Reykjavik og har 29.800 indbyggere. Arbejdsskolen er et tilbud til
unge i alderen 14 – 17 år om job i sommerperioden i Hafnarfjordur Kommune. De islandske folkeskoler holder
sommerferie primo juni. Arbejdsskolens sigte er at give unge mennesker et meningsfuldt og edukativt
sommerjob under sikre arbejdsmiljømæssige forhold.
Arbejdsskolen sikrer at de unge har noget at lave henover sommeren. Der lægges vægt på at give
eleverne/medarbejderne indsigt i og erfaring med arbejdslivet, og forberede dem på at indgå på det
almindelige arbejdsmarked. Desuden lægges vægt på at medarbejderne har et sjovt og udbytterigt
arbejdsophold, og at de lærer at agere høfligt og respektfuldt over for hinanden og andre.
Arbejdskolen tjener flere formål:
Forskønnelse/vedligeholdelse af byen og grønne områder.
Forebyggelse – de unge har noget at lave, og de skal stå op om morgenen. Det har en forebyggende effekt
i forhold til forskellig risikoadfærd. Desuden har de voksne ansatte mulighed for at spotte tegn på
mistrivsel, som evt skal handles på.
Arbejdsetik – de unge kan i et arbejdsmiljømæssigt sikkert job øve sig i at møde til tiden, udføre
arbejdsopgaver, se en udvikling som resultat af deres arbejdsindsats.
Arbejdsskolen styrker sammenhængskraften i lokalsamfundet. De unge udvikler stolthed over for
lokalsamfundet gennem arbejdet, og det skaber en bevidsthed om ikke at lave graffiti og anden
ødelæggelse – ”pride vs. destroy”.
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Arbejdsskolen blev etableret tilbage i 1951. Indtil da havde de unge tilbragt sommerperioden på landet, hvor
de arbejdede i landbruget. Med maskinernes indtog i landbruget, var der ikke længere brug for de unge fra
byen, og derfor måtte man finde på noget andet, der kunne holde de unge beskæftiget.
I begyndelsen arbejdede unge fra 12 år på Arbejdsskolen. Det var mest drenge, eftersom pigerne blev hjemme
og passede mindre søskende. Det ændrede sig sidst i 60´erne hvorefter der blev en mere lige kønsfordeling.
Arbejdsskolen har i øjeblikket omkring 700 unge medarbejdere i de almene grupper, som er beskæftiget med
vedligeholdelse og forskønnelse af midtby, 1 park og 8 skoler. Derudover er ca. 250 beskæftiget i
idrætsklubber, skovbrug, YMCA og daglejr. Det er de ældste der får mulighed for at arbejde i idrætsklubberne.
Arbejdsskolen arbejder sammen med andre lokale grupper, der også arbejder med byforskønnelse.
Arbejdsskolens medarbejderstab består desuden af 1 rektor, 3 ledere, 22 teamledere, 2 hjælpe-medarbejdere
samt 2 administrative medarbejdere.
Det er ikke obligatorisk for unge at arbejde på Arbejdsskolen, og skolen hyrer alle unge i alderen 14 – 17 år fra
Hafnarfjordur Kommune. Lønnen ligger mellem ca. 30 dkr. – 96 dkr. i timen. Lønnen er differenteret ud fra
alder, jo ældre jo højere løntrin. De unge arbejder mellem 79 – 238 timer på 6 uger. Timeantallet er igen
differentieret ud fra alder – de ældste arbejder flest timer.
Over 90 % af alle elever fra kommunens 8. klasser arbejder på Arbejdsskolen. Tallet falder, når eleverne bliver
ældre, fordi de finder andet arbejde. Gør Arbejdsskolen noget for at rekruttere og fastholde medarbejdere?
Den høje deltagelsesgrad skyldes nok først og fremmest at unges arbejde på Arbejdsskolen i sommerperioden
er en stærk tradition, der går langt tilbage. Og selvom det ikke er obligatorisk at arbejde på skolen, er det ikke
nødvendigvis det samme som at forældrene ikke har en holdning til om deres barn deltager.
Arbejdsskolen gør forskellige ting for at hjælpe og fastholde de unge i arbejdet, men hvis de unge efter flere
chancer fx bliver ved at komme for sent, ikke udfører opgaverne, eller chikanerer andre, så bliver de
afskediget.
Repræsenterer Arbejdsskolen den unge population bredt? Arbejdsskolen har ingen statistik, men lederen af
skolen vurderer ikke, at skolen når tilstrækkeligt ud til immigranter.
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Udvalget var interesseret i hvem der varetager lederposterne i Arbejdsskolen. Det kan fx være
universitetsstuderende eller lærerstuderende. Men pga at de studerende skal videre i deres studie- og
arbejdsliv, er der en stor udskiftning i medarbejderstaben hvert år, og derfor også et stort videnstab mellem
årene. Derfor er der også meget fokus på og der går mange ressourcer til uddannelse af medarbejdere.
Udvalget spurgte ind til, hvad der skal til for at blive leder?
Som leder skal man gennemgå en række kurser henover en uge:
Første hjælp
Interaktion med børn og unge (v. psykolog)
Børne- og Familie Service - hvordan man agerer i en børnesag, hvor der er mistanke om mistrivsel,
underretninger mm. Princippet er ”hellere underrette mere end mindre”
Forebyggelse
Ergonomiske forhold (v. fysioterapeut)
Dale Carnegie – lederskab
Introduktion til fysiske værktøjer og deres anvendelse.
Naturbevarelse
Risikovurdering – mhp at sikre et sikkert arbejdsmiljø
I Island går 2 % af alle børn og unge i specialklasser eller specialskoler, så langt de fleste børn med særlige
behov går i almene klasser i den lokale folkeskole. Man ønsker at inkludere så mange elever som muligt i
almene klasser i folkeskolerne, og ikke ”sende børnene væk”. På nogle skoler lykkes man med inklusionen, på
andre skoler er der store udfordringer.
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På Arbejdsskolen er der et program for unge med særlige behov. Men det kan være svært at finde de rette
jobs, og mange gange finder man først ud af hvad den unge kan mestre, når den unge har været i gang med
arbejde i en periode.

Íþróttafélagið Haukar – lokal idrætsforening i Hafnarfjordur
I Hafnarfkordur Kommune besøgte Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget en lokal idrætsforening, Haukur.
Udvalget mødtes med formanden, Magnús Gunnarson, og en medarbejder.
Idrætsforeninger spiller en central rolle i at få unge til at have et aktivt fritidsliv. Deltagelsesgraden blandt børn
og unge i forhold til fritidsaktiviteter er meget høj i Island. Samtidig frafalder de unge ikke fra foreningslivet,
som det ses i Danmark.
Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget var bl.a. interesseret i hvordan Island lykkes med at have så høj en
andel af aktive børn og unge i idrætsforeningerne og hvordan man undgår at de unge falder fra.
Formanden pegede på flere parametre:
Fritidspas - alle forældre modtager ca. 3000 dkr. om året pr. barn. Beløbet kan bruges bredt på
fritidsaktiviteter og ikke kun på sport. Et abonnement på en sportsaktivitet koster ca. 4800 dkr. Der er
rabat på aktiviteter, hvis barnet går til flere aktiviteter inden for den samme klub.
Der er SFO i mange klubber, så mange børn går i SFO i sportsklubberne og kan så fortsætte deres
sportsaktivitet i klubben efter SFO.
Nærhed – mange seniormedarbejdere arbejder i SFO og kan derfor blive og følge deres børns og
børnebørns deltagelse i sportsaktiviteter og stævner.
Klubberne har meget kvalificerede trænere, der som minimum har en bacheloruddannelse i fx idræt og
mange gange en baggrund som idrætsudøver på højt niveau. Håndbold er fx meget populært på Island og
Island er dygtige inden for sporten. Derfor er det nemt at rekruttere højt kvalificerede håndboldtrænere.
Der er definerede kriterier for trænernes kompetenceniveau i forhold til det konkrete hold – og det gælder
både de sportslige og de pædagogiske kompetencer.
Der er et stærkt fællesskab i klubberne, og det er svært at droppe ud – ”går man til sport i Haukur, så er
man Haukur”.
Alle lønnede medarbejdere er ansat af Haukur. Indtægten fra medlemskontingenter betaler trænerlønnen.
Derudover modtager klubben et årligt kommunalt tilskud på ca. 650.000 kr. som går til vedligehold mv. De
professionelle trænere suppleres af frivillige, typisk forældre eller unge. Som oftest er det forældre, som er
nemme at rekruttere, særligt forældre til de yngre børn. Mange af Haukurs frivillige har dog været i foreningen
i 30 år, der synes at være en tendens til at de yngre generationer er sværere at rekruttere. Unge fra
Arbejdsskolen træner de yngste – denne arbejdskraft får klubben gratis.
Haukur har et tæt samarbejde med skolerne. Lærerne kommer med klasserne til sportsaktiviteter i tidsrummet
fra om morgenen til ca. kl. 15.
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Om sommeren afholder foreningen sommer camps i håndbold, fodbold og basket. Her deltager børn og unge
fra om morgenen til middag og så igen over middag.
Børn med forskellige særlige behov indgår i den almindelige træning. Så er der blot flere trænere på holdet.
Der er ingen særlig fokus på det inkluderende arbejde i trænernes uddannelse. Når børn med særlige behov
deltager i sommer camp, så følger der typisk en voksen med. Klubben har også særlige hold for nogle børn
med særlige behov, fx et hold for børn med Downs Syndrom. Endelig findes der også en sportsklub der er
målrettet børn med særlige behov.
I Island er det vedtaget ved lov, at man ikke må indtage alkohol i det offentlige rum, ligesom man ikke må købe
eller indtage alkohol under sportsarrangementer. Dog med den undtagelse at man kan søge om særlig
tilladelse til at deltage i et tilbagetrukket VIP område, hvor alkohol er tilladt.

Sundhedsdirektoratet
På Rådhuset i Hafnarfjordur mødte Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget Sundhedsdirektoratet v.
projektleder Gigja Gunnarsdóttir, som holdt oplæg om den evidensbaserede forebyggende og
sundhedsfremmende tilgang, som ligger til grund for den islandske model.
Sundhedsdirektoratet står i spidsen for ”Health Promoting Community” (HPC) programmet, som er en
omfattende og langsigtet indsats, som sigter på at skabe bæredygtige forandringer. Health Promoting
Community er et samfund, hvor effekten på borgernes fysiske og mentale sundhed tænkes ind i al politisk
beslutningstagen og i alle indsatser og aktiviteter i alle sektorer. Hovedformålet med programmet er at
understøtte lokalsamfund i at skabe rammer og betingelser, som fremmer en adfærd og livsstil, der
understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed. Den islandske model baserer sig på HPC.
Den islandske model opfattes ikke som noget særligt af mange af islændingene selv. Mange er slet ikke
bekendt med udtrykket. Det er formentlig fordi, at det udlandet kender som den islandske model, er baseret
på tyve års samarbejde mellem politiske beslutningstagere, forskere, praktikere og borgere med det formål at
nedbringe islandske unges brug af alkohol, rygning og hash. Så for mange islændinge er det sådan man altid
har gjort.
Baggrunden for udviklingen af den islandske model var, at Island i 1998 havde rekord i Europa i forhold til
unges misbrug og forbrug af rusmidler. Siden 1989 havde man monitoreret de unge, så man havde lokale data
og viden om hvordan tingene stod til, og formidlingen af dette førte til et alvorligt wake-up call for
islændingene. Det samlede Island tog stilling – ”sådan vil vi ikke havde det!”. Og denne brede awareness i
samfundet er en væsentlig del af forklaringen på, hvordan man lykkedes med den brede mobilisering af mange
aktører i samfundet i forhold til, at Island havde et problem, som alle måtte tage et fælles ansvar for og handle
på.
Den islandske model bygger på tre søjler:
4. Evidensbaseret praksis - indsatser er baseret på viden om hvad der virker.
5. Communitybaseret tilgang – data opgøres på mindst mulige enhed, fx skoler, lokalområder,
distrikter.
6. Stærke fællesskaber - hele civilsamfundet er engageret omkring den fælles opgave og det fælles
ansvar.
9

1. Evidensbaseret praksis
Som nævnt havde Island i 1998 en kedelig rekord i unges forbrug af rusmidler og rygning. Data kunne bl.a.
fortælle at 42 % af unge 15-16 årige havde været fuld inden for de seneste 30 dage. Grafen nedenfor viser
udviklingen i islandske unges forbrug af rusmidler og rygning fra 1998, hvor forebyggelsesindsatsen blev
igangsat, og frem til 2015.

Figur 1: Udviklingen i unges forbrug af rusmidler og rygning på Island.
Som det ses, er Island lykkedes med en drastisk reduktion i unges forbrug af rusmidler og rygning henover
årene. Island ligger i dag på det laveste niveau i Europa. Nedgangen skyldes en lang række af forebyggende
indsatser – dels indsatser, som de islandske autoriteter har igangsat for at reducere risikofaktorer, men i
særdelehed også den brede vifte af indsatser, som har til formål at styrke beskyttende forældrepersonlige-,
skole- og samfundsfaktorer. Disse indsatser er baseret på viden om henholdsvis risikofaktorer og beskyttende
faktorer.
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Figur 2: De vigtigste risiko- samt beskyttende faktorer
De vigtigste forebyggende faktorer er:
Trivsel i skolen
Et aktivt fritidsliv. Data har vist, at den positive effekt kun ses ved organiserede aktiviteter. Ved
uorganiserede fritidsaktiviteter, fx når de unge går i fitness center, har der vist sig en negativ effekt
forhold til unges forbrug af rusmidler og tobak, sammenlignet med hvis de slet ikke deltager i
fritidsaktiviteter.
Meget tid sammen med forældrene – man gjorde op med begrebet ”kvalitetstid” – det handler om
kvantitet
Følelsesmæssig støtte fra forældrene
Forældres monitorering og kontrol i forhold til den unges adfærd, fx skærmtid.
En god kammeratgruppe

Risikofaktorer er fx:
At de unge hænger ud i byen sent om aftenen
Gruppepres
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Mobning i skolen
Tilgængelighed til rusmidler og tobak
Den islandske model er som nævnt en meget omfattende tilgang, med indsatser, der tager afsæt i data om
”tingenes tilstand” såvel som evidens for hvad der virker (risikofaktorer og beskyttende faktorer). Indsatserne
bevæger sig på både statsligt, kommunalt og civilsamfundsniveau.

Udvalget spurgte, om Sundhedsstyrelsen kunne fremhæve nogle indsatser, som har haft særlig positiv effekt.
Der blev svaret at det er vanskeligt at fremhæve enkelte indsatser. Modellen er som nævnt meget
omfattende, hvor mange indsatser fungerer samtidigt og formentlig påvirker hinanden og tilsammen skaber
den positive effekt.
2. Community-baseret tilgang til data
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The Icelandic Centre for Social Research and Analysis (ICSRA) er en enhed på Reykjavik Universitet. ICSRA har
udviklet den islandske forebyggelsesmodel, og det er også ICSRA der står for den løbende dataindsamling og
monitorering, som er nødvendig.
Hvert år foretages der undersøgelser af de unge, hvor omfattende spørgeskemaundersøgelser vedrørende
familiære og venskabelige relationer, lokalsamfundets netværk, fysisk og mental sundhed, brug af stoffer mm.
besvares. Undersøgelserne sker inden for tre aldersgrupper – 10 til 13 år, 14 til 16 år og 16 til 20 år. Der er en
besvarelsesprocent på 75 – 85%.
Disse undersøgelser er helt centrale i den islandske model. De behandles og analyseres hurtigt og sendes ud til
alle lokalsamfund, så der senest to måneder efter undersøgelsestidspunktet er en statusrapport på de unge i
lokalområdet.
Den community-baserede tilgang betyder, at der genereres data på mindst mulige enhed. Det betyder at
lokalsamfundet modtager friske data ned på skole-, lokalområde- eller distriktsniveau. Der er tale om anonyme
data, men data, der gør det muligt for aktører tæt på børnene og de unge, herunder forældre, at følge med i
hvordan det går med deres egne børn. På den måde bliver data mere vedkommende, og det giver mulighed
for at anvende data langt mere målrettet i et samarbejde mellem lokale aktører.
3. Stærke fællesskaber
Den grundlæggende tilgang både politisk, lokalt og familiemæssigt er fokus på at stærke fællesskaber
medvirker til at nedbringe de unges brug af rusmidler og tobak. Den omfattende forebyggende indsats bliver
bakket op af en bred politisk koalition, og det er afgørende at samarbejde med relevante aktører.
Forebyggelsesmodellen understøttes derfor af et nationalt partnerskab mellem parlamentet, nationale
myndigheder, forskningsinstitutioner og kommuner. Partnerskabet har til formål at understøtte indsatsen med
strukturelle tiltag omkring lovgivning og forskning. Partnerskabsmodellen går igen i lokalsamfundet, hvor der
er et stærkt og tæt samarbejde mellem forældre, skoler, idræts- og fritidsforeninger og civilsamfund i øvrigt.
Forældresamarbejdet i Island er mere omfattende end vi ser det i Danmark, både hvad angår samarbejde
mellem skole og forældre og forældre imellem. Island har også et meget stærkt foreningsliv med en meget høj
andel af aktive børn og unge. Foreningerne danner grobund for stærke og sunde fællesskaber mellem de unge,
hvilket har vist sig at have en forebyggende effekt. Et aktivt foreningsliv er dog en stærk islandsk tradition, og
Sundhedsstyrelsen sagde, at man skal være forsigtig med at antage, at den samme positive effekt kan
overføres til en anden national kontekst.
Sundhedsstyrelsen erkendte også, at det halter med de islandske unges mentale sundhed, og at der skal en
endnu bredere approach til, hvis man vil gøre noget ved denne del. I øvrigt er der kommet nye udfordringer til,
som kræver at modellen tilpasses. Fx er E-cigaretter er et stigende problem for unges sundhed, ligesom unges
forbrug af skærmtid udfordrer den mentale sundhed. Forskningen har vist at der er en sammenhæng mellem
mængden af skærmtid og forekomsten af angst og depression.
Afslutningsvist fortalte Sundhedsstyrelsen at der i øjeblikket ses en lille tendens til at unges forbrug af
rusmidler er svagt stigende. Man antager at dette kan være betinget af, at forældre igen er begyndt at arbejde
mere i takt med at Island er kommet ud af den økonomiske krise. Mere tid på arbejde fører til mindre tid
tilbragt med børnene. Meget tid tilbragt sammen mellem forældre og børn er som nævnt en beskyttende
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faktor i forhold til unges forbrug af rusmidler og tobak. Sundhedsstyrelsens budskab til udvalget var, at hvis vi
lokalt i Odder vil arbejde for at sænke unges debutalder og forbrug af rusmidler, skal vi overveje hvordan vi
kan rejse awareness i vores lokalsamfund, som kan danne grundlag for fælles handling.

Rådhuset i Hafnarfjordur Kommune

I Hafnarfjordur Kommune aflagde Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget besøg på rådhuset, hvor borgmester,
Rósa Guðbjartsdótti, og direktør for skole- og fritidsområdet, Fanney Dóróthe Halldórsdóttir, var de formelle
værter for udvalgets besøg på Island.
Borgmesteren gav en varm velkomst, og derefter gav skole- og fritidsdirektøren en præsentation af områdets
organisering. I forhold til aktuelle udfordringer og tendenser for området, synes de at være meget identiske med
hvad vi oplever i Odder Kommune.
Herefter deltog en medarbejder med et kort oplæg om arbejdet ud fra den islandske model, som også beskrevet i
opsamling på mødet med Sundhedsstyrelsen.

SAMFOK, foreningen for forældrenetværk
Lokale forældrenetværk (foreldraölt) spiller en central rolle i implementeringen af den islandske model.
Udvalget mødte Sirrý Björk, leder af SAMFOK (Alliancen for Forældreforeninger og Forældreråd i Reykjavík)
samt et bestyrelsesmedlem samt forælder fra Breiðholt.
Der blev fortalt om forskellige initiativer, der er sat i værk for at styrke sundhed og forebyggelse blandt børn og
unge, bl.a. forældreinvolvering og forældrepatruljer. Organisationens primære rolle er at understøtte
forældreinvolvering i skolerne. Organisationens primære aktiviteter består af workshops, rådgivning og
sparring, indsamling og spredning af viden.
SAMFOK blev grundlagt for 35 år siden og findes i dag i hele landet. SAMFOK støttes økonomisk af de enkelte
kommuner, i dette tilfælde Reykjavik. Støtten er i et omfang, der kan dække foreningens lokaleudgifter.
Endvidere opkræver SAMFOK et mindre kontingent fra forældrene og forældrebestyrelserne på skolerne laver
aktiviteter, hvor overskuddet kan gå til arbejdet. I Reykjavik Kommune er en lønnet medarbejder ansat, der
styrer foreningens ydelser. Derudover er der tale om frivillig indsats.
Bestyrelsen i SAMFOK består af frivillige der kan vælges fra alle byens skoler. Der er en tydelig struktur i
organisation så viden og aftaler viderebringes når der er udskiftning.
SAMFOK laver kurser og temadage for de forældre, der vælges ind i bestyrelserne og er klasserepræsentanter.
Skolerne / skoleledelserne skal understøtte SAMFOK. På den enkelte skole er der ligesom i Danmark en
skolebestyrelse.
Det forventes endvidere, at der vælges mindst 2 forældrerepræsentanter i hver klasse. De sikrer, at der
indkaldes til forældremøder og at der laves fælles værdisæt i forhold til brug af medier, fødselsdage,
sengetider, forebyggelse af mobning m.m. Alle aftaler synliggøres, så børnene kan se, at der er fælles regler for
alle.
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Skolen anses for at være en så vigtig del af samfundet, at andre i lokalsamfundet også har mulighed for
indflydelse på skolens hverdag. Derfor er der i lovgivningen fastsat, at skolebestyrelsen kan vælge 1 medlem,
der ikke har børn på skolen. I nogle tilfælde er det den lokale præst, eller en markant figur i det lokale
idrætsliv. Men det kan også være en anden forælder.
Ligesom i Danmark er det en udfordring at inkludere forældre med anden etnisk oprindelse i
forældresamarbejdet. Derfor har SAMFOK lavet flersproget information om det islandske skolesystem og
forventninger til forældrenes aktive deltagelse.
Som nævnt, var Island for 20 år siden meget voldsomt udfordret med hensyn til unge med alkohol og
stofproblemer. Det blev en øjenåbner for mange forældre og skabte en motivation for at gøre noget.

Det ses i praksis bl.a. ved forældrepatruljer, som er en del af SAMFOK´s aktiviteter og en pendant til
”Natteravnene” i Odder. Forældrepatruljer er grupper af forældre, der går en rundtur i deres kvarter og taler
med de børn og unge, der hænger ud uden for. Samtidig er forældrepatruljerne med til at styrke
sammenhængskraften i lokalsamfundet. Her mødes forældrene og taler sammen om hvordan det går, og det
er et bærende princip at alle er velkomne – det er vores lokalsamfund!
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I Island er regler for udetider lovbestemt. Børn under 12 år skal være hjemme inden 20:00 om vinteren og
22:00 om sommeren. For de 14-16 årige er det henholdsvis 22:00 vinteren og 24:00 om sommeren.
Men forældrepatruljerne er ikke lovens håndlangere. Forældrepatruljer er til for de unge, for at hjælpe dem.
De kan opfordre de unge til at gå hjem hvis det er sent. Hvis der er optakt til uro i en flok af unge, der har
samlet sig, kan de opfordre de unge til at gå hver til sit. Observerer forældrene under patruljeringen at der er
fest i en lejlighed, som de ikke kender til, kan de kontakte forældrene, der bor i den pågældende lejlighed, for
at høre om alt er som det skal være. Fester for unge skal nemlig være under voksen opsyn. Kun i tilfælde af at
de ser unge sælge eller tage stoffer kontaktes politiet.
Også fra SAMFOK lyder det, at restriktionerne der er vedtaget ved lov, fx udgangsforbuddet, har været en
kæmpe hjælp for dem i forhold til at styrke forældreansvaret.

SAMFES
Udvalget besøgte Samfés v. projektleder, Inga Maria, i Reykjavik.
Samfés er en national ungdomsorganisation for ungdomsklubber. Samfés har 120 medlemsorganisationer og
administrerer aktiviteter for unge mellem 15-25. Inga Maria, projektleder i SAMFES, introducerede
organisationen og fortalte om deres ungdomsråd, der har medbestemmelse i forskellige initiativer. Samfés
struktur og rolle i den islandske model og dens resultater blev drøftet.
Formålet med Samfés er:
At fremme unges engagement i ungdomsarbejde
At arbejde for lige muligheder for alle unge
At være samarbejds- og dialogforum for alle ungdomsklubber
At fremme forebyggelse og positive budskaber til unge
At styrke samarbejdet mellem alle ungeorganisationer
Der er 120 ungdomsklubber i hele Island, som er meget forskellige. Klubberne har behov for understøttelse,
det gælder i særlig grad ungdomsklubberne i bygderne og i de mindre samfund. Hver klub har forskellige
forhold, så rådgivning til klubberne og medlemmerne kræver at man har blik for variationen.
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Der har i de seneste år også været eksperimenteret med at lave klubber for de unge voksne fra 16 – 25 år. De
kaldes ungdomshuse - for øjeblikket er 1 i Reykjavik og nogle stykker spredt rundt om i landet.
Samfés modtager ingen offentlig finansiering, men drives udelukkende for sponsormidler og overskuddet fra
deres egen årlige festival. Samfés deltager i EU projekter om unges vilkår og udviklingsmuligheder, læring med
mere. Samfés har 2 medarbejdere ansat, en leder og Inga Maria, som er projektleder.
Ungdomsrådene har deres base i de enkelte ungdomsklubber og de første blev oprettet i 2006.
Samfés Ungdomsråd er en repræsentantskabskreds for de lokale ungdomsråd. Repræsentanterne vælges på
en landsdækkende konference med deltagelse af ca. 500 unge. Medlemmerne af repræsentantskabskredsen
er valgt for 2 år.
Samfés Ungdomsråd (repræsentantskabskredsen):
Sammensat af demokratisk valgte repræsentanter fra lokale ungdomsråd fra 9 forskellige valgkredse i
Island.
Rådet spiller en central rolle i Samfés organisationen.
Der er 27 repræsentanter fra lokale ungdomsråd, som mødes ca. 12 gange om året.
Alle møde- og rejseudgifter afholdes af Samfiés.
Ungdomsrådet diskuterer aktuelle ungetemaer i Island og deltager i de fleste Samfiés events.
Ungdomsrådet organiserer og leder afviklingen af den nationale ungekongres.
To repræsentanter fra Samfiés Ungdomsråd sidder i bestyrelsen for Samfiés og har fuld stemmeret.
Samfiés Ungdomsråd
(repræsentantskabskredsen for de lokale ungdomsklubber)

Også i Samfés lægges stor vægt på et tæt samarbejde med andre relevante aktører, primært andre
organisationer, der interesserer sig for børn og unges vilkår. Særligt organisationer der har fokus på at sikre
lige muligheder for alle unge – et forhold, hvor der viser sig regionale og sociale forskelle. So udvalget tidligere
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havde hørt om det i sportsklubberne, er der også i forhold til ungdomsklubberne et stort fokus på at personale
i klubberne skal være uddannede – og have de personlige kompetencer til at kunne begå sig i et ungemiljø.
Aktiviteter er eksempelvis kursustilbud, peer-to-Peer Education. Selvværd og kommunikation er de vigtigste
emner lige nu. Der er også dansekonkurrencer, designkonkurrencer og er på vej med E-sport. Simpelthen for at
møde de unge, der ikke er sportsinteresserede. Hvert år afholder Samfés en forebyggelsesuge, hvor alle har en
opgave. F.eks. med at få forældrene til at møde op i ungdomsklubberne. Forældrenes forpligtelse til at deltage
aktivt i unges liv blev også her betonet. Ligeledes at målet med aktiviteterne er at lave positive fællesskaber og
at skabe mulighederne for ” natural highs” Det er den sunde ungdomskultur for de mange, der skal trække
resten med.
Samfés holder en kæmpe musikfestival hvert år med de største islandske kunstnere – naturligvis stof, røg- og
alkoholfri. Billetter til festivallen kan kun købes gennem de lokale ungdomsklubber. Hvis der er 300 unge i et
distrikt, så får de kun 100 billetter til salg. Det skal være eksklusivt. Man skal møde op i sin ungdomsklub på
jævnlig basis for at få billetterne. Festivallen bliver transmitteret på nationalt TV.

UMFI
I Reykjavik besøgte Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget UMFI, v. leder, Audur Inga Torsteinsdottir.
UMFI er landsforbund for ungdoms- og idrætsforeninger i Island svarende til DGI i Danmark. Lederen af UMFI,
Auður Inga Þorsteinsdóttir fortalte om UMFI´s rolle i arbejdet med at promovere sund livsstil og deltagelse i
idrætten som del i den større strategi, samt UMFIs erfaringer med hvordan kommuner lave de bedste forhold
for at lokalsamfundet og foreningerne kan hjælpe børn og unge.
Foreningen blev etableret i 1907 i forlængelse af Islands uafhængighed. Der blev oprettet forsamlingshuse,
hvor man kunne diskutere uafhængigheden, hvilket islændingene gik meget op i. Det blev starten på UMFI,
som dermed er ældre end alle de politiske organisationer på Island. Der er 340 sportsklubber organiseret
under UMFI i Island, og i alt 160.000 medlemmer, hvilket svarer til ca. halvdelen af befolkningen.
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Medlemstallet er fordelt på 53 % mænd og 47 % kvinder. På skolernes 4. klassetrin er der en deltagelsesgrad
på 84 %. Der er stor regional forskel på medlemsandelen. Der er tilbud om boldsport og gymnastik i hele
landet, men specialgrene er i Reykjavik. Alle klubber er non-profit, der er ingen professionelle klubber på
Island.
De islandske regioner varierer mellem 275 og 72.000 indbyggere, og der er store regionale forskelle på de
foreninger, som UMFi støtter. I øjeblikket har UMFI meget fokus på at styrke foreningerne i landsbyerne. Det
er vigtigt, fordi tilgængelighed til sportsaktiviteter er vanskelig nogle steder pga store afstande. Der er en
stærkere kontakt og samarbejde til foreningerne i oplandet end til de store foreningerne i byerne lig DIF i
Danmark.

Selvom UMFI er en “ungdomsorganisation” så støtter organisationen også projekter for voksne og ældre. Men
størstedelen af medlemsorganisationerne er idrætsforeninger for børn og unge.
UMFI ejer 13 % af Lotto og en stor del af indtægterne til aktiviteterne stammer derfra. Derudover får UMFI´s
medlemsorganisationer lokal støtte fra kommuner og 25 % udgøres af statslige midler. Sponsorater og
puljemidler til lokale projekter udgør også en del af finansieringen. Fritidspasset betyder ikke noget økonomisk
for UMFI. Det er en sag mellem kommunen og forældrene. UMFI opkræver kontingent for deltagelse i
fritidsaktiviteterne.
Over de sidste 15 år er der sket en markant ændring i tilgangen til sport. UMFI´s slogan ” fra zero til hero”
gælder alle, og en god træner er i dag en træner, der kan få alle på holdet til at blomstre. Selvom der fortsat er
opmærksomhed om elitesport, så er der ingen tvivl om, at det er breddeidrætten der fokuseres på.
De professionelle trænere i klubben suppleres af frivillige, som kan være forældre eller andre unge. Som oftest
er det forældre. Der er løbende opmærksomhed om at frivillige ikke må overdynges med opgaver, for så
opgiver de og holder op med at være med. Frivillige har mulighed for at deltage i kurser udviklet af UMFI.
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Trænerne har minimum en bacheloruddannelse i f.eks. idræt. Det er en udfordring at få samspillet mellem de
professionelle trænere og de frivillige til at fungere optimalt. Selvom der i forhold til danske foreninger er
mange ansatte i klubberne, så klager de over, at de ikke har tid nok til at indarbejde resultaterne fra de
løbende undersøgelser af sundheden blandt unge. Tendensen for øjeblikket er, at det er blevet sværere at
rekruttere frivillige.
Der holdes en årlig landsdækkende Sportsfestival på skift rundt omkring på øen. Overskuddet går altid til de
lokale foreninger. Det er et alternativ til de ”klassiske” festivaller, hvor der (også på Island) er meget alkohol.
UMFI er meget inspireret af DGI s landsstævner. I år holdes der også et ungdomslandsstævne. Her bliver der
mulighed for at prøve de forskellige sportsgrene af. E- sport er de ved at prøve at se på, men de er ikke kommet
i gang endnu.
UMFI har haft ungdomsråd de sidste 15 år og ser gerne meget involvering fra de unges side. Det er også UMFI
der understøtter de lokale ungdomsråd i kommunerne. UMFI har ikke meget samarbejde med Samfiés, som
Auður Inga i øvrigt fremhævede for at gøre et utrolig flot stykke arbejde.
Selvom andelen af børn og unge, der er idrætsaktive er på et meget højt niveau, ser UMFI det samme mønster
som i Danmark. Det vil sige, at fra 13 års alderen falder deltagelsen i det organiserede idrætsliv. Uagtet at der er
fritidspas. Det kan jo også bruges til andre aktiviteter f.eks. musikundervisning. Men der er altså ca. 50 % af de
17 årige, der deltager i organiseret idræt, hvilket UMFI finder for lidt. Ikke mindst pga den positive effekt,
foreningsdeltagelse har for ungdommen - Auður Inga fremhævede, at de to vigtigste beskyttende faktorer i den
islandske model, i forhold til unges forbrug af alkohol og tobak, er forældresamvær og deltagelse i strukturerede
fritidsaktiviteter.

Hvad ved vi om unge og brug af rusmidler og rygning i Odder?
Som et led i Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalgets forberedende arbejde forud for studieturen, havde
udvalget besøg af Rusmidler og Forebyggelse, SSP og Natteravnene, som tegnede et billede af, hvordan det ser
ud i Odder mht unges adfærd i forhold til rusmidler og tobak. Dette oplæg gengives her.
I Odder Kommune har vi ikke pt. adgang til data, til at sige ret meget med høj validitet om unges forbrug af
rusmidler og tobak.
Den data der er til rådighed ift. alkohol og tobak stammer primært fra Sundhedsplejens gennemførte
sundhedssamtaler på individplan i bla. 8. klasse. Inden samtalerne besvares et spørgeskema i BørneUngeLiv.
En række forbehold skal tages i tolkningen af disse data; indsamlingen er sket med henblik på individsamtaler,
der indgår ikke besvarelser fra fx specialklasseelever og data er bearbejdet efterfølgende for at kunne
sammenlignes med landsgennemsnittet i den nationale Ungeprofilundersøgelsen. Ungeprofilundersøgelsen
anvender dog samme spørgsmål og svarkategorier som BørnUngeLiv.
I forhold til hash stammer de lokale tal, der er til rådighed, fra regionens ungeprofil undersøgelse i 2014 som
blev gennemført på bla. Odder Gymnasium. Disse tal har ikke længere høj validitet og det er derfor svært at
udtale noget med sikkerhed herom.
Hvis der tages forbehold for ovenstående, indikerer den data der er til rådighed at:
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ALKOHOL:
70% i 8. klasse har prøvet at drikke alkohol - mere end landsplan
21% i 8. klasse har været fulde
16% i 8. klasse været fulde indenfor seneste måned.
24% af de unge der drikker alkohol i 8. klasse drikker minimum 2-4 gange pr. måned.
43% i 8. klasse må drikke for deres forældre + 24% svare de ikke kender deres forældres holdning. Markant
mindre restriktivt end landsplan.
Ovenstående data underbygges af udsagn, der er indsamlet af SSP konsulenten ifm. gennemførsel af
afdækning af Odder kommunes styrker og udfordringer ift. ungeområdet. Afdækningen er foretaget blandt 40
bredt repræsenterede interessenter i perioden 1. april – 30 juni 2019:
Gymnasieelever giver udtryk for bekymring for at unge drikker tidligt og fortæller at flere starter i 7. klasse.
Bekymring fra skole hvor der afholdes private fester i 7. klasse hvor der serveres alkohol
Bekymring fra skole hvor det har været nødvendigt at inddrage forældre da eleverne på 8. årgang ikke
vurderes undervisningsklar mandag og fredag pga fester.
RYGNING:
7% i 8. klasse har prøvet at ryge – mindre end landsplan.
0% i 8. klasse ryger dagligt
10% af pigerne ryger dagligt på gymnasiet (Ungeprofil 2014 – gennemsnitsalder 18 år)
15% af drengene ryger dagligt på gymnasiet (Ungeprofil 2014 – gennemsnitsalder 18 år)
HASH:
41% har prøvet at ryge hash på ungdomsuddannelserne i Odder (Ungeprofil undersøgelse 2014). Det Svarer til
landsplan for 16 – 24 årige (Narkotikasituationen Danmark 2018, sundhedsstyrelsen).
11% har røget hash inden for den seneste måned (3% point højere end landsgennemsnittet i 2014 iflg
narkotikasituationen 2014)
Tankeeksperiment: Hvis nationale tal omskrives til Odder forhold, er der 64 unge mellem 15 -25 år der ryger
hash mere end 20 gange pr måned. 76 unge hvis andre stoffer medtages. (Ungmap 2015)
Fra SSP konsulentens afdækning:
Synlighed af hash er markant større end sammenlignet med andre kommuner
Legitimerende tale opleves blandt både unge og professionelle
Gymnasie unge oplever det som socialt acceptabelt, en del af ”det åbne rum” og meget nemt tilgængeligt
Unge beskriver Odder som frirum for handel – kan tjekke når politiet er gået hjem.
For at styrke vores data på området, har vi netop tilmeldt os den nationale Ungeprofilundersøgelse i 2019 for
både udskolingsskoler og ungdomsuddannelser.

Hvordan kan erfaringerne fra Islandsturen understøtte det lokale forebyggende arbejde i Odder?
Baseret på den inspiration, som Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget hentede med sig hjem fra
studieturen, samler der sig en række relevante temaer, som falder i tråd med lokale politiske fokusområder.
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Communitybaseret tilgang i dataanvendelse
Hvordan kan vi i højere grad genere lokale data, opgjort på små enheder, så data bliver relevante og
nærværende for de aktører der er tæt på de konkrete børn og unge, og kan anvendes målrettet.
Odder Kommune har netop tilmeldt sig den nationale Ungeprofilundersøgelse i 2019 for både udskolingsskoler
og ungdomsuddannelser. Ungeprofilundersøgelsen er et analysekoncept, hvor medvirkende skoler
tilrettelægger målrettede forebyggelsesindsatser på baggrund af lokal viden.
På skole og dagtilbudsområdet er der et arbejde i gang med at forny arbejdet med den datainformerede
kvalitet.
I det nye kvalitetskoncept kvalificeres udarbejdelsen af data og gør den let tilgængelig. Herudover revitaliseres
og fornyes de kvalitetssamtaler, som tidligere er blevet afholdt på skoleområdet, og udbredes til dagtilbud og
skole i en anden form.
Formålet med kvalitets/udviklingssamtalerne er:
At understøtte en evalueringskultur
At kvalificere ledelsesbeslutninger
At understøtte udvikling af ny pædagogisk praksis på basis af data
At åbne ledelsesrummet og inddrage forskellige perspektiver på praksis og ledelse i skoler og
dagtilbud.
At udvide helhedssynet på skolens og dagtilbuddets betydning i det fælles ansvar for lokalområdets
børn og unge (community-tanken)
Kvalitetskonceptet forelægges BUK-udvalget primo 2020.
Styrke det fælles ansvar – mobilisering af lokalsamfundet
Hvordan kan vi mobilisere aktører i lokalsamfundet i det forebyggende arbejde?
Hvordan kan vi skabe ”awareness” blandt forældrene. Dvs. at vi på baggrund af lokale, relevante data, kan
formidle disse til forældrene, hvilket kan danne afsæt for et øget forældreansvar og forældresamarbejde
omkring unges adfærd i forhold til rusmidler og tobak? Fx fælles aftaler omkring debutalder, fester med/uden
opsyn, antal genstande til fester mm.
Forskningen viser, at jo tidligere de unge debuterer med alkohol, jo øget risiko for misbrugsproblemer.
Forskningen viser også, at debutalderen sænkes og forbruget øges, hvis den unge ikke kender forældrenes
holdning til den unges alkoholforbrug. Det er en væsentlig beskyttende faktor, at forældrene har en holdning.
Erfaringerne fra Island peger på, at det har været langt nemmere for forældrene at holde regler omkring
alkohol i hævd, når forældrene danner fælles fodslag og reglerne er fælles for alle unge.
Alkoholkulturen i Odder
I Island er flere indsatser sket gennem lov vedtagelser. Disse indsatser handler om at reducere risikofaktorer i
form af statsligt vedtagne restriktioner:
Monopolisering af alkoholsalg
Hævede skatter på alkohol
Salg af alkohol til unge under 18 år forbudt
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Salg af cigaretter til unge under 16 år forbudt
Alkohol konsum i det offentlige rum forbudt
Udgangsforbud om aftenen for børn og unge under 16 år.
Indsatser på det lovgivningsmæssige niveau kan vi som bekendt ikke overføre lokalt til Odder, men Børne-,
Uddannelses- og Kulturudvalget kan drøfte, om og hvordan udvalget fx vil arbejde frem imod:
Ingen salg eller indtagelse af alkohol under sportsarrangementer eller andre arrangementer i Odders
foreningsregi.
Ingen salg eller indtagelse af alkohol til arrangementer med børn i Odder kommunes institutioner, fx
forældrearrangementer og skolefester.
Påvirke det lokale handelsliv til at overholde de lovbestemte restriktioner omkring tilgængelighed til
og salg af alkohol og tobak til unge. I Danmark er det forbudt at sælge alkohol til unge under 16 år.
Det er ligeledes forbudt at sælge alkohol med en alkohol procent over 16,4% til unge under 18 år.
Udskænkning af alkohol til unge under 18 år er forbudt. Aldersgrænsen for salg af cigaretter er 18 år.
Byfester uden alkohol og lignende for børn og unge.
Et styrket fritidsliv for børn og unge i Odder
Odder Kommune har, ligesom Island, implementeret en Fritidspasordning. Fritidspasordningen har som formål
at give lige muligheder for alle børn og unges deltagelse i foreningslivet. Fritidspasordningen giver økonomisk
tilskud til børn og unge fra familier, hvor økonomi kan være en hindring for barnets deltagelse i
foreningsaktiviteter. Samtidig styrker Fritidspasordningen den inkluderende kultur i foreningerne, ved at give
kompetenceudvikling til trænere mv. i forhold til at arbejde med børn og unge med særlige behov.
Fritidspasordningen i Island er mere omfattende, idet alle familier får et økonomisk tilskud pr. barn, uanset
indkomst. Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget kan overveje om Fritidspasordningen i Odder skal udvides.
Udvalget hørte under flere besøg i Island, at en væsentlig faktor, der kan være med til at forklare den høje
deltagelsesgrad blandt børn og unge i Islands foreningsliv, er det høje kompetenceniveau blandt trænerne –
sportsligt såvel som pædagogisk.
Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget kan overveje om vi skal have fokus på at styrke kompetenceniveauet
blandt trænere og instruktører i Odder Kommunes foreninger herunder også en forenkling af det
administrative arbejde med fritidspasordningen.
Ung – til – ung om mental sundhed
Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget var begejstret over at møde de unge medlemmer fra foreningen
Hugrún. Der er gode perspektiver i ung-til-ung princippet og frivillighedsprincippet, som også ligger meget fint i
tråd med lokale politiske fokusområder. Samtidig er der, som i Island, også i Odder behov for tiltag, der kan
styrke unge menneskers mentale sundhed. Udvalget kan overveje om er skal arbejdes videre med en lokal
konstruktion inspireret af Hugrún.
Aktivering af unge i sommerferieperioden og gennem fritidsjob i øvrigt.
Har udvalgets besøg på Arbejdsskolen givet anledning til overvejelser i forhold til, om der lokalt skal udvikles
tiltag, der har som formål at aktivere de unge i Odder henover sommerferien og/eller gennem en styrket
indsats for at etablere flere fritidsjobs?
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Mulighed for deltagelse i et nationalt projekt for implementering af den islandske model i en dansk kontekst
Sundhedsstyrelsen har sammen med Trygfonden taget initiativ til at udvikling af et program, som skal stå på
erfaringer fra Islands succes med at reducere forbruget af tobak, alkohol og hash blandt unge. Programmet
består af tre kerneelementer; monitorering/data, lokalsamfund og dialog. Programmet bygger videre på det
eksisterende sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde i kommunerne ved at kvalificere, systematisere og
intensivere kommunernes indsats for at skabe de bedst mulige rammer for ungdomslivet.
Odder Kommune har bidraget med sparring i det indledende arbejde med programmet, og inviteres nu sammen
med fire andre kommuner ind i den næste del af udviklingen – pilotfasen – som forventes at løbe fra primo 2020
til ultimo 2023. Det kan fungere som en ramme om arbejdet med den islandske model i Odder Kommune.

Økonomi
De samlede udgifter for turen var 9150 kr. pr. deltager.
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