


Hvorfor tilbyder vi i Sønderborg 
Kommune undervisning i 

sundhedsfremme og forebyggelse?

Hvad går 
undervisningen ud på?

Hvordan tager eleverne 
imod det?



(Sundheds)politisk fokus
Understøtte målsætninger i den 
Kommunale UngeIndsats (KUI)

Understøtte visionen i 
ABC-partnerskabet 

UngeLiv
(ungdomsuddannelserne)

Hvorfor?

Hvordan?

GPU 
(Gratis Psykologhjælp til Unge)

Mental sundhed for 
unge i Sundhedscentret



Hvad går det ud på? 



Fremme elevernes forståelse af, og evne til, at opretholde 

god mental sundhed og forebygge mental mistrivsel. 

Tidlig opsporing til eksisterende indsatser i 

Sundhedscentret samt andre tilbud.

Formål

Herunder styrke fastholdelse og fællesskaber på uddannelsen.



Modulerne i Mental Topform

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5

Mental sundhed,
ABC og 

mikrohandlinger

At være ung i dag –
samfund og 

idealer. 

Planlægning, 
prioritering 

Planlægning,
prioritering og 
personlige styrker

Klassekultur og
fællesskaber

Gruppearbejde, 
opsamling og 
afrunding 

Hvad går det ud 
på? 

Konkret

Håndgribeligt

Meningsfuldt



ABC for mental sundhed



Mental sundhed… 
… er ikke en statisk størrelse….

Billede: ”Mental sundhed til alle – ABC i teori og praksis”



Aktivitetsansvarlige

Mikrohandlinger





Modulerne i Mental Topform

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5

Mental sundhed,
ABC og 

mikrohandlinger

At være ung i dag –
samfund og 

idealer. 

Planlægning, 
prioritering 

Planlægning,
prioritering og 
personlige styrker

Klassekultur og
fællesskaber

Gruppearbejde, 
opsamling og 
afrunding 

Hvad går det ud 
på? 



Tidsdetektiven 

Gør noget 
meningsfuldt for dig 

selv



Modulerne i Mental Topform

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5

Mental sundhed,
ABC og 

mikrohandlinger

At være ung i dag –
samfund og 

idealer. 

Planlægning, 
prioritering 

Planlægning,
prioritering og 
personlige styrker

Klassekultur og
fællesskaber

Gruppearbejde, 
opsamling og 
afrunding 

Hvad går det ud 
på? 



Styrkekort

Komplimenter, 
fællesskab, 

gør noget godt for andre



Modulerne i Mental Topform

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5

Mental sundhed,
ABC og 

mikrohandlinger

At være ung i dag –
samfund og 

idealer. 

Planlægning, 
prioritering 

Planlægning,
prioritering og 
personlige styrker

Klassekultur og
fællesskaber

Gruppearbejde, 
opsamling og 
afrunding 

Hvad går det ud 
på? 



Klassekodeks Det gode fællesskab
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