Status ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”

Aktiviteter

Indsats: Forebyggelsesseminarer, skoleåret 2017/2018
Status

Nedenfor beskrives de aktiviteter der er afholdt og/eller planlægges at blive afholdt
Der er planlagt i alt 46 ryge- og alkoholseminarer til afholdelse i skoleåret 2017/2018.
Der er planlagt i alt 36 rusmiddelseminarer på 8. årgang i skoleåret 2017/2018.
Der er givet tilbud om at afholde 12 specialseminarer på hhv. specialskoler, i specialklasse
og i FB-dagtilbud for skoleåret 2017/2018. Specialseminarer afvikles ikke efter en fast
skabelon, men tilpasses efter de aktuelle behov og elevernes funktionsniveau.
Uddannelse af nye undervisere til seminarerne.
Implementering af forløb med udgangspunkt i metoden social pejling på alle seminarer
på både 6. og 8. klasse.
Opdatering af undervisningsmaterialer og undervisernes håndbog.

Formidling
Nedenfor beskrives hvordan indsatsen har anvendt formidling
Formidling via CFTF’s Facebookside ifb. med lanceringen
undervisningsmateriale ift. social pejling.
Deltagelse på Aalborg Bæredygtighedsfestival, september 2017
Deltagelse på Studymesse i Gigantium, november 2017

Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)
Der er afholdt i alt 23 ryge- og alkoholseminarer på 6. årgang på nuværende tidspunkt.
Frem mod sommerferien afholdes yderligere 23 ryge- og alkoholseminarer på 6. årgang.
Der er afholdt i alt 20 rusmiddelseminarer på 8. årgang på nuværende tidspunkt.
Frem mod sommerferien afholdes yderligere 16 rusmiddelseminarer på 8. årgang.
Der er på nuværende tidspunkt afholdt 3 specialseminarer. Der forventes at afvikle op
mod 8 yderligere specialseminarer.
Der er afviklet en uddannelsesuge i starten af skoleåret, og der afvikles endnu en i uge 4,
2018. Der uddannes ca. 20-23 nye undervisere i skoleåret 2017/2018.
Der er afholdt introduktionsdag for alle undervisere, hvor det nye materiale er blevet
præsenteret for underviserne. Materialet anvendes på alle seminarer og blevet taget vel
imod af såvel undervisere som elever.
Undervisningsmaterialet (slides) som anvendes til eleverne er blevet opdateret med
nyeste viden (f.eks. er viden om snus blevet inkorporeret på 6. klasse ifb. med tobak) og
der er lagt slides ind, som understøtter undervisernes interaktion med eleverne.
Undervisernes håndbog er endvidere blevet opdateret med nyeste viden og alle
undervisere har fået et nyt eksemplar.
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Ifb. med at politiet ikke længere deltager konsekvent på alle seminarer, arbejdes der på
at producere en film som formidler nogle af de oplysninger og den viden som politiet
tidligere har holdt oplæg om for forældrene på 8. årgang.

Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)
August, 2017.
Oplysning om seminarerne medtaget på Tryg Aalborgs stand på festivalen.
Oplysnings- og undervisningsmateriale fra seminarerne medtaget på en stand om
sundhed ifb. med Studymesse 2017 (målgruppe 8. – 9. og 10. klasse).
Processen er sat i gang. Filmen forventes færdig og klar til anvendelse på seminarerne i
starten af 2018.

Måling/metode

Status

Nedenfor beskrives de målinger der er foretaget eller forventes at blive foretaget
Der foretages løbende en spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne på 8. årgang.
Eleverne evaluerer hvert enkelt seminar efter afslutning af seminaret.

Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)
Løbende. Der ses en kraftig forøgelse i antallet af elever som besvarer spørgeskemaet ift.
til tidligere år. På nuværende tidspunkt er der en svarprocent på ca. 40 %. Resultaterne
sammenfattes ved skoleårets udgang.
Løbende.
Løbende.

Der foretages løbende spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene på 8. årgang.
Erfaringsopsamling blandt underviserne på seminarerne, med henblik på at kvalitetssikre
og udvikle seminarerne.

Resultater/delmål
Hvilke resultater er opnået i indsatsen
Pr. 31/12 2017 har ca. halvdelen af samtlige elever på 6. og 8. årgang på kommunens folkeskoler modtaget forebyggende undervisning i hhv. alkohol, rygning og rusmidler. Den anden
halvdel af eleverne modtager forebyggende undervisning inden sommerferien 2017. Evalueringen foretaget løbende på 8. årgang peger fortsat på, at eleverne oplever enten at blive
bekræftet i deres holdning om at stoffer er farlige, eller at de på baggrund af den viden de opnår på seminarerne, vurderer stoffer farligere efter seminarerne, end de gjorde før.
Svarprocenten er i 2017/18 er forøget ift. forrige skoleår. Herunder ses et par udvalgte foreløbige resultater fra evalueringen.

84,9 % af eleverne er overvejende enig i, at de har lært noget om rusmidler, som de ikke vidste i forvejen.

75,1 % er overvejende enig i, at seminaret har gjort dem mere sikre i, hvad de selv mener om stoffer.

62,8 % er overvejende enig i, at seminaret har fået dem til at tage større afstand fra stoffer, end de gjorde før.

Erfaringer – udveksling
Gode erfaringer de andre indsatser kan drage nytte af

Statusbeskrivelse
Max. ½ side
Seminarerne afvikles planmæssigt. Indsatsen kører på 4. år og bærer præg af, at der er oparbejdet en vis rutine både blandt skoler og undervisere. Det er fortsat vigtigt at holde fokus
på, at seminarerne ikke er et undervisningsforløb som alene har til formål, at eleverne oparbejder viden om alkohol/tobak/rusmidler. Seminarernes formål er at udskyde debutalder
gennem elevernes holdningsbearbejdelse, og deraf følgende stillingtagen, samt gennem oparbejdelse af sunder normer, f.eks. via synliggørelse af flertalsmisforståelser samt ved at
arbejde med elevernes sociale kompetencer i relation til emnet.
Forløbet med udgangspunkt i metoden social pejling er blevet taget godt imod af både undervisere og elever. Underviserne giver udtryk for, at det lader til, at forløbet virker efter
hensigten, dvs. at det medvirker til at synliggøre de evt. flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser som eksisterer blandt eleverne, og at forløbet danner baggrund for mange fine
refleksioner hos eleverne.
Der er udviklet et forældreoplæg som erstatter det oplæg som politiet tidligere har afholdt for forældrene på 8. årgang. Oplægget afholdes af fritidscenterpædagogerne, og tager
udgangspunkt i de anbefalinger som ligger fra sundhedsstyrelsen ifb. med forældreinddragelse i forebyggende undervisning i relation til rusmidler. Filmen om politiet skal på sigt
indgå i dette oplæg.

