Afrapportering ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”

Aktiviteter

Indsats: Rusmiddelseminar - for perioden 06.02.2015-12.02.2016
Status

Nedenfor beskrives de aktiviteter der er afholdt og/eller planlægges at blive afholdt
Planlægning og gennemførsel af uddannelsesuge for fritidscenterpædagoger som skal
undervise eleverne i august 2015.
Planlægning og gennemførsel af uddannelsesuge i 2. skolehalvår 2015-2016
Alkohol/rygning-seminarer i 6. årgang planlagt 53
Alkohol/rygning-seminarer i 6. årgang planlagt yderligere 20
Rusmiddelseminarer i 8. årgang planlagt 44
Rusmiddelseminarer i 8. årgang planlagt yderligere 12
Planlægning og afholdelse af 4 modificerede seminarer for specialskolerne
Planlægning og afholdelse af 4 modificerede specialskoleseminarer i skoleåret 2015-2016
Planlægning og afholdelse af 5 modificerede specialklasseseminarer i skoleår 2015-2016

Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)
Gennemført august 2015

Formidling

Status

Nedenfor beskrives hvordan indsatsen har anvendt formidling
Status på TRYG Aalborg hjemmeside, under nyheder
Udstilling af udvalgte elev-kampagner planlægges
CFTF eksponerer uddannelse af nye undervisere til seminarer på egen Facebook-side
Planlægning af deltagelse i tv-indslag på TV2 Nord i februar 2016

Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)
Leveret oktober 2015 – forventes leveret februar 2016
Forventes afholdt ved afslutningen af skoleåret 2015-2016
Gennemført august 2015
Vist i TV2 Nord d. 5. februar 2016

Forventes at være gennemført juni 2016
Planlagt 53, gennemført 52, 1 aflyst pr. 06.02.2016
Gennemføres løbende frem til juni 2016
Planlagt 44, gennemført 43, 1 udsat pr. 06.02.2016
Gennemføres løbende frem til juni 2016
Gennemført efteråret 2014
Gennemført 1, 3 forventes gennemført løbende frem til juni 2016
Gennemført 1, aflyst 2, 2 forventes gennemført løbende frem til juni 2016

http://www.tv2nord.dk/nyheder/05-02-2016/1930/aalborg-er-anti-dopingkommune#player?clip#player
Seminarerne nævnt i artikel på TV2 Nords nyhedsside
Udarbejdelse af materiale til inspiration mellem undervisere. Best practice-baseret.

5. februar 2016
http://www.tv2nord.dk/artikel/skoleelever-har-faaet-doping-paa-skoleskemaet
Forventes færdig i løbet af foråret 2016

Måling/metode

Status

Nedenfor beskrives de målinger der er foretaget eller forventes at blive foretaget
Evaluering blandt eleverne via spørgeskemaundersøgelse på 8. årgang.
Eleverne evaluerer forløbet efter endt seminar.
Fortsat evaluering via spørgeskemaundersøgelse i 8. årgang i skoleåret 2015-2016.
Evaluering blandt forældrene via spørgeskemaundersøgelse april-juni 2015.
Fortsat evaluering blandt forældrene via spørgeskemaundersøgelse i skoleåret 2015-2016
Planlægning af fokusgruppeinterviews med et bredt og repræsentativt udvalg af de
fagprofessionelle aktører i seminarerne
Samlet evaluering af elever, forældre og professionelle aktørers vurdering af
seminarernes relevans og udbyttet af disse med henblik på at få en helhedsorienteret
vurdering af forebyggelsesseminar- konceptet

Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)
Gennemført løbende frem til juni 2015
hvor resultaterne sammenfattes i en samlet evaluering af hele årets forløb.
Gennemført i perioden august 2015-februar 2016. Fortsættes frem til juni 2016.
Gennemført april-juni 2015.
Gennemført august 2015-februar 2016. Fortsættes indtil juni 2016.
Gennemført december 2016
Udført i januar 2016

Resultater/delmål
Hvilke resultater er opnået i indsatsen
Der er løbende uddannet nye undervisere til seminarerne. Det betyder at fritidscentrene er godt rustet til opgaven og løfter den.
Vi har sørget for at opkvalificere undervisningsmaterialerne med seneste nye viden indenfor alkohol, rygning og rusmidler, og dermed sørget for at følge med i, hvad der rører sig på
område – f.eks. med vandpiber, e-cigaretter og motionsdoping
Vigtigheden af evalueringerne er blevet prioriteret højt, og i skoleåret 2015-2016 foreligger således en relativt høj svarprocent.
Med en elev-evaluering, forældre-evaluering og fokusgruppeinterviews har det været muligt at få en helhedsorienteret vurdering af seminarernes relevans og deltagernes udbytte.
Grundlæggende er både elever, forældre og fagprofessionelle meget positive overfor seminarerne.

Erfaringer – udveksling
Gode erfaringer de andre indsatser kan drage nytte af
Fokusgruppeinterviewsene understregede hvor mange sideeffekter det tværprofessionelle samarbejde fører med sig.
Udbyttet er ikke alene elevernes. Seminarerne har styrket det tværfaglige fagprofessionelle samarbejde i Aalborg Kommune.
Dette skyldes bl.a. en øget erfaringsudveksling, at de implicerede aktører er blevet opkvalificerede på kompetencer til at spotte misbrug blandt de unge, og at fritidscenterpædagogernes og politiets relationer med de unge er blevet stærkere. Der er ligeledes enighed om, at dette tværfaglige samarbejde kan medvirke til tidligere at kunne identificere
udsatte børn/unge, som der derved kan gøres en indsats for.

Statusbeskrivelse
Max. ½ side
I Aalborg Kommunes folkeskoler er forebyggelsesseminarerne i gang på 2. år i alle 6. og 8. klasser.
Her får eleverne nyeste viden om alkohol, rygning og rusmidler, og de udarbejder deres egne informationskampagner om dette.
Evalueringerne af seminarerne vidner om, at de opleves som udbytterige og relevante for både elever, forældre og de involverede fagpersoner.
Derudover oplever fagpersonerne, at deres samarbejde er blevet tættere og mere effektivt, og at seminarerne har en positiv indvirkning på deres relationer til eleverne på flere
niveauer. Evalueringerne vil blive anvendt til at videreudvikle på seminarerne, så de kan blive endnu bedre i fremtiden.
De senest uddannede undervisere er kommet godt i gang, og der planlægges endnu en uddannelsesuge inden sommeren 2016.
Den opkvalificerende uddannelse af pædagogerne har vist sig også at indeholde relevante elementer for deres daglige arbejde i fritidscentrene, særligt i fht. at spotte behov for
indsatser eller tiltag overfor udsatte unge/børn, og i form af bedre dialog med de unge om de relevante emner.
Undervisningsmaterialerne til seminarerne er blevet revideret på baggrund af den seneste Rusmiddelundersøgelse i 2015. Denne viser en meget positiv udvikling i fht. de unges vaner
med alkohol og rygning. De unge drikker mindre, og antallet af daglige rygere er faldet markant siden Rusmiddelundersøgelsen i 2011. Denne positive udvikling ønsker Aalborg
Kommune fortsat at understøtte via forebyggende undervisning.
Forebyggelsesseminarerne har været i mediernes interesse i forbindelse med TV2 Nords udsendelser om anti-doping-indsatsen i Aalborg Kommune.
Doping er en del af undervisningsprogrammet i 8. klasserne, og i tv-indslaget hørte man eleverne udtrykke begejstring for den faglige relevans.

