
Velkommen
Det har meget stor betydning for vores sundhed 
og trivsel at indgå i meningsfulde fællesskaber.



Animationsfilm



Aftenens program

• Oplæg
• Forældreaftaler 



Qeqqata-modeli

• Sammen om at styrke sunde og
inkluderende fællesskaber for 
børn og unge og derigennem
forebygge mistrivsel og brug af
rusmidler blandt skoleelever i
5.-10. klasse.
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Vi er alle en del af et større fællesskabVi er alle en del af et større fællesskab



Alle kan bidrage
KommunenKommunen

Erhvervs-
livet

Erhvervs-
livet

SkolenSkolen

Børn og 
unge

Børn og 
unge

ForældreForældre

ForeningerForeninger



Beskyttende faktorer

• Gør noget aktivt
• Gør noget 

sammen
• Gør noget 

meningsfuldt

Familien

FritidVenner/
Jævnaldrene

Skolen



Vores styrker og værdier



Skolebørnsundersøgelsen



Trivsel og brug af rusmidler blandt de ældste skoleelever i

Sisimiuts bygder

Ca. XX% 
af eleverne i
5-6. klasse
har et godt
selvvurderet
helbred

Flere end X ud af XX
elever
i 7-8. klasse har et godt
selvvurderet helbred

Alle elever i 9-10. 
klasse har et godt 
selvvurderet helbred

X ud af X er fysisk aktive
hver dag i 5-6. klasse.

Dette gælder XX%
af eleverne i 7-8. klasse

og XX%
af eleverne
i 9-10. klasse.

Brug af rusmidler 
Har prøvet at være fulde: 

Har prøvet at ryge hash: 

Har prøvet at ryge tobak: 

5-6. klasse

X%

X%
X%

7-8. klasse

XX%

X%
XX%

9-10. klasse

XX%

X%
XX%



af eleverne i 5.-6. klasse går altid eller ofte i skole 
eller i seng sultne pga. mangel på mad derhjemme.

Mindst hvert 5. barn
oplever mobning i skolen, hvor de fleste 

i 7-8. klasse oplever cybermobning.

HBSC Grønland
Data fra Skolebørnsundersøgelsen 2020
Qeqqata Kommunia

Mobning i skolen 
Oplever mobning i skolen: 
Oplever cybermobning:

5-6. klasse
X%
X%

7-8. klasse
XX%
XX%

9-10. klasse
XX%
XX%

X% 
Dette gælder for X% af eleverne i 7.-8 klasse.

Ingen i 9.-10. klasse har svaret, at det gælder for dem.



Hvordan kan skolen
og forældre bidrage?



ForældreaftalerForældreaftaler



Forældreskema

• Hvordan kan vi lave en 
fælles aftale om hvor 
længe vores børn må 
være ude om aftenen?



Eksempel på 
forældreaftale

• Vores børn skal være 
hjemme senest kl. 20.00, 
så de får deres 
søvnbehov dækket.





Tak for at lytte med


