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Hovedkonklusioner
Forebyggelsesmetoden, Social Norms Marketing, har givet mulighed for at afprøve metodens anvendelighed på en dansk uddannelsesinstitution – handelsskolen København Nord, Hillerød (herefter Knord). Det er
primært surveys samt Social Norms Marketing kampagnen, der er blevet arbejdet med. Klassesessions med
fokus på trivsel og sundhed, som også er en del Social Norms Marketing, har der ikke været ressourcer og
tid til at afprøve.
Der er i alt blevet gennemført tre surveys på Knord. I gennemsnit besvarede 565 elever spørgeskemaerne.
Derudover har en klasse engageret sig i at udarbejde en plakatkampagne med fire forskellige budskaber
samt efterfølgende udført en postertest.
Gennemførelsen af Social Norms Marketing viser en klar tendens på Knord; de sociale overdrivelser omkring alkohol og rygning er mindsket fra 2014-2015 og der er sket fald i brugen af alkohol, tobak og euforiserende stoffer. Selv om det ikke er muligt at udelukke andre faktorer, tyder det dog på, at Social Norms
Marketing har haft en vis påvirkning på at mindske risikoadfærden blandt eleverne. Det markante fald i
brugen af hash kunne tyde på en afledt effekt af Social Norms Marketing kampagnen, idet der ikke decideret har været fokus på hash i kampagnen, men på alkohol og rygning.
Metoden, Social Norms Marketing, er hermed afprøvet og fundet anvendelig.
Faldet i hashbrugen kan muligvis også tilskrives den anden indsats, Anonym Rusmiddelrådgivning. Rådgivningen har ud fra målsætningerne haft en lovende effekt. 17 elever har på et år benyttet sig af rådgivningstilbuddet. Rusmiddelrådgivningen har været tilgængelig i hele forsøgsperioden, dels har rådgivningen fundet sted på skolen og dels har det været muligt at kontakte rusmiddelkonsulenten alle hverdage. Lærernes
rådgivningsbevidsthed er øget gennem klassevejledninger, lærermøder samt mere uformelle samtaler med
rusmiddelkonsulenten. Derudover er studievejlederne blevet et vigtigt bindeled mellem eleven og Rusmiddelrådgivningen.
Blandt de elever, der har modtaget rusmiddelrådgivning er frafaldet minimalt, og størstedelen er fortsat på
en uddannelse. Derudover påpeger de adspurgte, som har benyttet Rusmiddelrådgivningen, at de er blevet
hjulpet videre og deres trivsel er øget.

Indledning
Denne rapport er en evaluering af pilotprojektet ”Aktiv indsats på Ungdomsuddannelserne”, der blev gennemført på handelsskolen Knord i Hillerød og har kørt over en toårig periode fra 2013-2015. Udgangspunktet for projektet er at forebygge risikoadfærd og mindske frafald gennem to indsatser; Social Norms Marketing og Anonym Rusmiddelrådgivning. Projektet er et samarbejde mellem Knord Hillerød og Basen, SSP
Hillerød Kommune.

Formål og baggrund
Formålet med indsatserne er at øge trivslen blandt de studerende ved, som nævnt, at forebygge risikoadfærd og mindske frafald. En rapport om frafald på ungdomsuddannelserne viser, at: ”skolerne betragter
personlige problemstillinger som en af de hyppigste årsager til frafald (Undervisningsministeriet, 2009).
Rapporten peger altså på, at der er behov for forebyggende indsatser med fokus på elevernes trivsel på
ungdomsuddannelserne.
Baggrunden for projektet er en helhedsorienteret og koordineret forebyggende indsats. Indsatsen skal derfor ses i forlængelse af forebyggelsesarbejdet i folkeskolerne, og bygger videre på samme kriminalpræventive tilgang, som anvendes i folkeskolerne i Hillerød1. En tilgang, som læner sig op ad Sundhedsstyrelsens
anbefalinger om en flerstrenget og systematisk forebyggelsesindsats, hvor forebyggelse af hash hænger tæt
sammen med forebyggelse af alkohol, tobak og fremme af mental trivsel (Vidensråd for forebyggelse,
2015).
Som nævnt består projektet af to indsatser. Den ene, Social Norms Marketing, har fokus på primær forebyggelse blandt alle elever på ungdomsuddannelsen. Social Norms Marketing går ud på at forebygge risikoadfærd ved at sætte fokus på sociale overdrivelser og reducere sociale misforståelser blandt de studerende. Metoden er inspireret af Linda Hancock, Ph.D., fra University of Virginia, USA, der med dokumenteret
effekt har anvendt Social Norms Marketing (Hancock and Henry, 2003). På universitetet understøttes selve
Social Norms Marketing kampagnen af valgfrie temalektioner, som foregår i de nye studerendes introduktionsuge, og som overordnet handler om trivsel og sundhed. I ”Aktiv indsats på ungdomsuddannelserne”
arbejdes udelukkende med SNM kampagnen, som en forprøve på metodens anvendelighed på en dansk
uddannelsesinstitution.
Den anden indsats, Anonym Rusmiddelrådgivning, har fokus på en sekundær forebyggelsesindsats over for
unge med et problematisk brug af rusmidler. Indsatsen udmønter Kommunernes Landsforenings anbefalinger (2012) om en udgående indsats på ungdomsuddannelserne, i form af et tilgængeligt, åbent og anonymt
rådgivnings- og vejledningstilbud til studerende med rusmiddelrelaterede problemer. Ifølge Sundhedsstyrelsen er der stærk evidens for, at tidlig indsats med korte og strukturerede rådgivningssamtaler med unge,
der er på vej ind i et regelmæssigt stofbrug, har effekt (Vidensråd for forebyggelse, 2015).
Indsatsen har yderligere fokus på at øge elevernes, lærernes, vejledernes og ledelsens samlede rådgivningsbevidsthed.

1

I folkeskolerne i Hillerød bliver eleverne i 6. klasse undervist i Social Pejling, som handler om sociale overdrivelser og om at reducere de sociale overdrivelser. Social Pejling er inspireret af Ringstedforsøget, 2005, Balvig, Sørensen, Holmberg.

De to indsatser vil herefter blive beskrevet og evalueret hver for sig, dels som en kvantitativ undersøgelse,
og dels som en kvalitativ undersøgelse.
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Social Norms Marketing
Social Norms Marketing er baseret på ideen om, at menneskets adfærd er påvirket af de sociale normer.
Forskning har vist, at mange forsøger at leve op til det, de tror, er andres forventninger til dem. Dog viser
det sig ofte, at andres forventninger er præget af sociale overdrivelser. Det vil sige, at de fleste tror, at andre er mere risikovillige, end de selv er og forsøger dermed at leve op til det. Ved at arbejde bevidst med
sociale overdrivelser i forhold til risikoadfærd som rygning og alkohol har det vist sig, at det er muligt at
reducere sociale overdrivelser samt risikoadfærden hos unge2.
Social Norms Marketing er en metode, der arbejder med sociale overdrivelser. En Social Norms Marketing
kampagne fokuserer på positive budskaber baseret på fakta, som eksempelvis hvor mange studerende der
til daglig er røgfrie på uddannelsesinstitutionen.
Ved udarbejdelsen af en kampagne er det nødvendigt først at udføre spørgeundersøgelser blandt eleverne
på ungdomsuddannelsen. Dette blandt andet for at undersøge om der er sociale misforståelser blandt eleverne. På Knord blev der gennemført tre surveys i projektperioden. Den første survey havde til formål at
undersøge, om der var grundlag for at arbejde med SNM på Knord. Survey II dannede datagrundlaget for
SNM kampagnen og den sidste survey blev anvendt som sammenligningsgrundlag. Derudover arbejdede en
klasse med SNM-kampagnen.
I det følgende evalueres Social Norms Marketing kampagnen på Knord i en tidsmæssig kronologisk rækkefølge, herunder emnerne; teoretisk baggrund og metode, resultaterne af de tre surveys, en klasses arbejde
med en SNM kampagne samt resultaterne af kampagnen.

Teoretisk baggrund og metode

Hvorfor fokus på sociale normer?
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Mennesket frygter social isolation og forsøger derfor at tilpasse sig normen.
Pluralistisk uvidenhed: antagelse om, at de andre har styr på det – den usikre er alene med sin usikkerhed.
Derfor kan man nemt fejllæse de andre/den sociale norm.

Ringstedforsøget, 2005, Balvig, Sørensen, Holmberg.

Eksempel på sociale misforståelser

Hvorfor markedsføring?


Fordi markedsføring fokuserer på, lytter til og påvirker forbruger og adfærd.

De tre vigtigste pointer i Social Norms Marketing
1. Hvis du fokuserer på problemer - skaber du flere problemer. Hvis du fokuserer på positiv adfærd –
skaber du mere positiv adfærd.
2. Derfor er det de gode historier, der skal findes frem og formidles.
3. Historiernes budskaber skal være: positive – inkluderende – empowering.
Social Norms Marketing er et paradigmeskifte




Der er fokus på de positive fakta.
Der indsamles data og sundhedsstrategier hos målgruppen, som kommunikeres tilbage til dem.
Der bruges lokale kommunikationskanaler, der når den målgruppe, som er i fokus.

Indsamling af data



De ideelle data er tilfældigt udvalgt – tilfældigt udvalgte mennesker, klasser eller grupper.
Metoden er online, på mail eller på telefon.

Kampagneplakater




Undgå at stigmatisere ved at udstille negativ adfærd, køn eller etnicitet.
Ingen løftede pegefingre, forelæsninger eller skræmmekampagner.
Del udelukkende de normative fakta.

Eksempel på en Social Norms Marketingproces i forhold til alkohol
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Social Norms Marketing på Knord Hillerød
For at kunne overføre Social Norms Marketingmetoden fra en amerikansk universitetskontekst til en dansk
Handelsskolekontekst kræver det flere trin i en længere proces.
Projektet starter i foråret 2013 med møder med ledelsen på Knord i Hillerød. På møderne bliver der informeret om forebyggelsesmetoden, Social Norms Marketing, og diskuteret hvordan projektet kan implementeres på Knord. Det bliver hurtigt klart, at hvis projektet skal forankres på Knord, er det vigtigt at få ledelsen
og ikke mindst lærerne med. Det skal altså ikke være et færdigt koncept, som lærerne modvilligt får trukket
ned over hovedet, men et projekt som lærerne kan se sig selv som en del af og være med til at forme.
Herefter bliver studievejlederne introduceret til Social Norms Marketing og involveret i, hvordan projektet
kan formes på Knord. Yderligere bliver der afholdt infomøder med hele lærerstaben på hhv. HG og HHX.
Dette medvirker til, at en lærer påtager sig opgaven med at inddrage Social Norms Marketing i undervisningen i én klasse og udarbejde en Social Norms marketing-kampagne. Derudover bliver det aftalt, at der skal
afsættes tid til, at eleverne kan gennemføre de tre surveys.

Normative forudsætninger for Social Norms Marketing på Knord
Den første spørgeundersøgelse bliver gennemført i efteråret 2013 – for at danne et billede af de normative
forudsætninger for Social Norms Marketing på Knord. Spørgeundersøgelsen er et online baseret spørgeskemasystem, som er udarbejdet af defgo (bilag 1, s. 34).

Survey I, 2013 (n: 466 besvarelser)
Survey I havde til formål at undersøge elevernes faktiske rusmiddelforbrug, fritidsaktiviteter og arbejde
samt forventninger til deres medstuderendes forbrug af rusmidler og vise om, der var statistisk grundlag for
at arbejde med Social Norms Marketing.
Fritid
Undersøgelsen viser, at mange, 73 procent, dyrker sport, 58 procent har en fritidsinteresse og ca. 62 procent arbejder ved siden af uddannelsen. Et relativt højt aktivitetsniveau.
Alkohol
Langt de fleste har prøvet at være fulde, 92 procent. Den mest almindelige, 77 procent, drikkefrekvens er
højst tre eller langt færre gange om måneden. Ca. 12 procent drikker slet ikke. 21 procent drikker hver
weekend. Lidt over halvdelen, 51 procent, har drukket 2 eller færre gange inden for den sidste måned.
Ca. 52 procent drikker 7-10 eller flere genstande, når de går i byen.

Der er relativt flere elever på HG, som slet ikke drikker eller drikker sjældnere end elever på HHX – ligesom
72 procent mod 80 procent drikker 7-10 eller flere genstande, når de går i byen.
Hvad tror eleverne om de andres brug af alkohol?
81 procent tror, at det er 60 eller færre end virkelighedens 77 procent, der drikker mindre end en gang om
ugen. Hermed overdrives den usunde adfærd og den sundere adfærd, ikke at drikke så ofte, underdrives.
Dette underbygges af, at over halvdelen af eleverne højst har drukket to gange inden for den sidste måned.
Rygning
28 procent ryger dagligt og ca. 21 procent er festrygere.
Hvad tror eleverne om rygning?
65 procent tror, at 40 eller en væsentlig højere procentdel ryger dagligt. 20 procent rammer rigtig og 16
procent underdriver. Igen overdrives den usunde adfærd.
Hash
Godt halvdelen af eleverne har prøvet at ryge hash. 78 procent af alle elever har ikke røget hash inden for
den sidste måned, men der er en lille gruppe på ca. 6 procent, der har røget 10 eller flere gange, hvilket
svarer til 28 elever ud af 466.
Hvad tror eleverne om hashrygning?
Langt de fleste er klar over, at omkring halvdelen har prøvet at ryge hash. 69 procent tror rigtigt, at mellem
10 og 30 procent har røget inden for den sidste måned.
Der er ingen sociale overdrivelser.
Andre euforiserende stoffer
Ca. 13 procent har ”nogensinde” prøvet andre euforiserende stoffer. Det er især amfetamin og kokain – ca.
10 procent. Svampe 7 procent. Ecstasy 6 procent. Lightergas 4 procent. Ganske få har prøvet heroin.
Hvad tror eleverne om andre euforiserende stoffer?
62 procent tror, at mellem 0-10 procent nogensinde har prøvet andre euforiserende stoffer. Næsten 64
procent tror, at mellem 0-10 procent har prøvet andre stoffer inden for den sidste måned.
Der er ingen væsentlige sociale overdrivelser men en tendens til underdrivelser.
Sammenfatning
Der er sociale misforståelser (overdrivelser) i forbindelse med elevernes brug af alkohol og rygning. Men
ikke omkring hash og andre euforiserende stoffer – hvilket giver god anledning til at arbejde med Social
Norms Marketing med netop alkohol og rygning.

En klasse arbejder med Social Norms Marketing
Oprindeligt var det tænkt, at to klasser skulle arbejde med udvikling af Social Norms Marketing og udarbejde en kampagne. Det ender med, at 1. b HHX løfter opgaven alene. Lærer Sara Borgbjerg Jensen påtager sig
det store ansvar at få arbejdet indpasset i den normale undervisning uden tilførsel af ekstra resurser.
Opgaven løses, efter forskellige justeringer, på følgende måde:
 26. februar 2014 – konsulent fra SSP/Basen gennemgår den grundlæggende teori bag SNM med
1.b. HHX.
 Primo marts 2014 – eleverne arbejder med at udvikle forslag til plakater.
 Ultimo marts 2014 – elevernes layout til plakat udvælges:

Survey II 2014 (n: 697 besvarelser)
Survey II bliver gennemført i august 2014 og er det statistiske materiale, der skal danne udgangspunkt for
det naturlige eksperiment med Social Norms Marketing.
Fritid
Undersøgelsen viser, at 72 procent dyrker en idræt, halvdelen har en anden fritidsinteresse og 68 procent
har et arbejde ved siden af uddannelsen. Et højt aktivitetsniveau.

Alkohol
Næsten alle, 94 procent, har prøvet at være fulde på et eller andet tidspunkt. Halvdelen, ca. 49 procent,
drikker 1-3 gange om måneden. 83 procent drikker højst 3 eller langt færre gange om måneden. 12 procent
drikker slet ikke. 52 procent har drukket 2 eller færre gange inden for den sidste måned.
44 procent drikker oftest 10 eller flere genstande, når de går i byen.
Hvad tror eleverne om de andres brug af alkohol?
91 procent tror, at det er 70 eller færre end virkelighedens 83 procent, der drikker mindre end en gang om
ugen. Hvilket er en kæmpe social underdrivelse af den sundere adfærd og en overdrivelse af den mere
usunde drikkefrekvens. Det underbygges af, at 52 procent højst har drukket 2 gange inden for den sidste
måned.
Rygning
26 procent ryger dagligt og 24 procent er festrygere.
Hvad tror eleverne om daglig rygning?
63 procent tror, at 40 eller flere procent ryger dagligt. 27 procent rammer rigtigt og 10 procent underdriver.
Den usunde adfærd overdrives igen markant.
Hash
Lidt over halvdelen, 53 procent, har prøvet at ryge hash. 78 procent har ikke røget hash inden for den sidste
måned. En gruppe på 6 procent har røget 10 eller flere gange inden for sidste måned.
Hvad tror eleverne om hashrygning?
Langt de fleste tror, at det er mellem 30 og 60 procent, der nogensinde har prøvet hash. 68 procent tror, at
mellem 10 og 30 procent har røget hash inden for den sidste måned.
Der er social overensstemmelse.
Andre euforiserende stoffer
14 procent har nogensinde prøvet andre euforiserende stoffer. Især amfetamin og kokain (ca. 10 procent).
Svampe og ecstasy 6 procent og LSD 5 procent.
Hvad tror eleverne om euforiserende stoffer?
62 procent tror, at mellem 0-10 procent nogensinde har prøvet, mens 64 procent tror, at mellem 0-10 procent har taget andre stoffer inden for den sidste måned.
Der er social overensstemmelse med en lille tendens til social underdrivelse.
Sammenfatning
Der er sociale overdrivelser i forbindelse med elevernes brug af alkohol og rygning, men ikke væsentlige
omkring hash og andre euforiserende stoffer.

Vi vælger derfor at fokusere på alkohol og rygning i Social Norms Marketing regi samt sport og brug af andre euforiserende stoffer som øvrige positive budskaber.

Plakatkampagnen
Med tallene fra survey II omkring; rygning, alkohol, sport og andre euforiserende stoffer færdiggøres budskaberne til plakaterne. I April 2014 inddrages en webdesigner til den endelige udarbejdelse af indhold og
plakatdesign:





89 % af alle elever på Hillerød Handelsskole dyrkede sport i fritiden sidste skoleår…
96 % af alle elever på Hillerød Handelsskole festede uden narkotika sidste skoleår…
75 % af alle elever på Hillerød Handelsskole er røgfrie til dagligt…
82 % af alle elever på Hillerød Handelsskole drikker højst alkohol 1-3 om måneden…

Endeligt design:

 November 2014 – Kampagnen løber af stablen. Plakaterne hænges op. Eleverne, der har været
med til at lave plakaterne, står for ophængningen og vælger at præsentere to layout ad gangen.
 Januar 2015 – 121 elever bliver, ved hjælp af spørgeguide, testet om de har set og forstået kampagnen.

De umiddelbare reaktioner på kampagnen – fra Knord:


Kampagnen har fået mange positive kommentarer fra lærerne. Der er ønsker om, at udbrede kampagnen og at aflevere plakater hos for eksempel UU-vejledere og på rådhuset.



Format: Plakaterne var ikke blevet bestilt i et format, der passede til skolens ophængte skinner,
som er beregnet til kampagneplakater. Det er derfor en vigtig detalje at tage højde for, at plakaternes format passer til skolens øvrige kampagneplakater og ophængningssystem.



Tekst på plakaterne: Skolens navn på plakaterne er blevet skrevet forkert, idet der ikke har været
opmærksomhed på, at den fælles betegnelse for skolen er Knord Hillerød. Budskabet på plakaterne
bliver dog ikke forstyrret af fejlen, og fejlen er desuden blevet rettet af grafiker, Rasmus Holm. Det
er dog en vigtig note til eventuelle fremtidige kampagner at være opmærksom på, at afsenderens
navn er korrekt.

Postertest (n: 121 besvarelser)
Plakaterne bliver hængt op i uge 45 (starten af november 2014) på forskellige Knord-lokaliteter, blandt
andet kantine, gangarealer og fællesrum.
I uge 5 2015 bliver 121 tilfældige elever kontaktet af en interviewer (fra 2b HHX) med et spørgeskema (bilag
2, s. 35) for at undersøge om eleverne:




Har set plakaterne?
Kan huske emnerne?
Kan huske essensen af budskabet på plakaterne?

89 procent af de adspurgte har set plakaterne og 69 procent mener at have set plakaterne fem eller flere
gange.
69 procent kan huske emnet ”alkohol”, ca. en tredjedel husker emnet ”rygning”, lige over halvdelen (57
procent) husker emnet ”narko” og ca. 31 procent husker emnet ”sport”.
Til spørgsmålene omkring essensen af budskaberne mener 47 procent, at det falske udsagn ”de fleste drikker hver weekend” er sandt og 38 procent, at det er falsk (15 procent ubesvaret).
Det falske udsagn ” de fleste ryger til daglig” mener ca. 45 procent er falsk og 39 procent er sandt (16 procent ubesvaret).
Det sande udsagn ”de fleste fester uden narko” mener ca. 73 procent er sandt og 13 procent er falsk (14
procent ubesvaret).
Det sande udsagn ” de fleste på Knord dyrker sport i fritiden” mener 55 procent er sandt og 20 procent er
falsk (25 procent er ubesvaret).

Sammenfatning
Testen viser, at plakaterne har været tilgængelige og synlige.
Over halvdelen af de adspurgte kan huske emnerne alkohol og narko, mens under halvdelen husker rygning
og sport.
Essensen af budskaberne er tilsyneladende forstået med hensyn til rygning, narko og sport men ikke omkring alkohol. Så testen peger ikke entydigt mod, at plakaterne har formidlet klare og tydelige budskaber
eller at de adspurgte ikke har læst eller forstået indholdet. Det kan også være, at instruktionsguiden til interviewerne er uklar og respondenterne måske har misforstået, om det er plakaternes udsagn eller deres
egne forventninger, der skal svares på.

Effekt af kampagnen
Survey III 2015 (n: 532 besvarelser)
Undersøgelsen gennemføres i februar og marts 2015 og skal indikere eventuelle forandringer i forhold til
survey II.
Fritid
74 procent dyrker sport, 53 procent har en fritidsinteresse og 68 procent arbejder ved siden af. Der er ikke
de store forandringer fra 2014 til 2015.
Alkohol
Hvad tror eleverne om de andres brug af alkohol?
Der er et samlet fald på ca. 2 procentpoint på de totale sociale overdrivelser (91 procent i 2014). I 2015 tror
89 procent, at det er 70 eller færre end virkelighedens 87 procent, der drikker mindre end en gang om
ugen. Det ser umiddelbart ikke ud til de store forandringer (figur 1).
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Figur 1. Andel af elever som tror, hvor mange procent af de medstuderende, der
drikker mindre end 1 gang om ugen. 2014-15 procent
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For at tydeliggøre tendensen omkring, at der er sket et fald i de sociale overdrivelser i forhold til alkohol,
kan der bruges et halvdelsprincip – her defineret som:




Hvor mange tror, det er over halvdelen?
Hvor mange tror, det er halvdelen?
Hvor mange tror, det er under halvdelen?

31 procent i 2015 mod 24 procent i 2014 tror, at mere end halvdelen har den sundere alkohol frekvens –
”drikker mindre end en gang om ugen” – hvilket er en signifikant positiv udvikling på 7 procentpoint (figur
2).

Figur 2. Andel af elever der tror, det er over halvdelen,
halvdelen eller under halvdelen af de medstuderende, der
drikker mindre end 1 gang om ugen. 2014-15 procent
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De faktiske tal om alkohol
94 procent har prøvet at være fulde, og det er det samme som 2014. 48 procent drikker 1-3 gange om måneden. 87 procent drikker højst 3 eller langt færre gange om måneden. Det er en stigning på 4 procentpoint
i forhold til 2014, som er på 83 procent, hvilket er en positiv udvikling. Det mest positive er en stigning på 6
procentpoint i antallet af elever, der kun drikker højst en gang om måneden, og et fald på 4 procentpoint i
antallet af elever, der drikker hver weekend eller flere gange om ugen (figur 3).
Figur 3. Andelen af elever der angiver, hvor ofte de drikker sig
fulde. 2014-15 procent
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66 procent har drukket 2 eller færre gange inden for den sidste måned, hvilket er en signifikant forandring
på 14 procentpoint til en sundere adfærd i forhold til 2014 (figur 4).
Figur 4. Andelen af elever der angiver, hvor mange gange de har drukket alkohol
inden for den sidste måned. 2014-15 procent
25%

procent

20%
15%
10%
5%
0%
0 gange 1 gange 2 gange 3 gange 4 gange 5 gange 6 gange 7 gange 8 gange 9 gange

10
gange

2014 19,66% 15,21% 17,44% 11,28% 8,89%

9,06%

3,08%

4,44%

4,44%

0,51%

5,98%

2015 21,22% 22,20% 22,40% 12,57% 6,88%

5,70%

3,54%

2,16%

0,79%

0,39%

2,16%

42 procent drikker oftest 10 eller flere genstande, hvilket er en nedgang på 2 procentpoint.

Rygning
Hvad tror eleverne om de andres daglige rygning?
60 procent tror, at 40 eller flere procent ryger dagligt, hvilket er et fald på 3 procent i forholdet til 2014. 31
procent rammer rigtigt - en stigning på 4 procent, og 9 procent underdriver. Der er tendenser til mindre
sociale overdrivelser i 2015 end i 2014 – et samlet fald i det forventede antal af elever med usunde rygevaner på ca. 3 procentpoint (figur 4).

Figur 4. Andelen af elever som tror, hvor mange procent af de medstuderende, der
ryger dagligt. 2014-15 procent
25%

procent

20%
15%
10%
5%
0%

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
procent procent procent procent procent procent procent procent procent procent procent

2014 2,48%

7,59%

9,91%

17,03% 20,59% 15,33%

9,13%

9,29%

5,11%

2,63%

0,93%

2015 1,19%

7,72%

12,87% 18,42% 22,18% 13,27%

9,11%

8,12%

4,95%

1,39%

0,79%

Hvis halvdelsprincippet anvendes, fremstår forskydninger og tendenser endnu klarere. Der er 5 procent
flere elever, der tror, at det er under halvdelen der ryger dagligt (figur 5).

Figur 5. Andelen af elever som tror det er over halvdelen,
halvdelen eller under halvdelen af de medstuderende, der
ryger til daglig. 2014-15 procent
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De faktiske tal om rygning
Der er, fra 2014 til 2015, en ca. 3 procent stigning i antallet af elever, der slet ikke ryger – set i lyset af et
næsten tilsvarende fald i antallet af festrygere, hvorimod antallet af dagligrygere er konstant, 26 procent
(figur 6).
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Figur 6. Andelen af elever der angiver, hvor ofte de ryger
cigaretter. 2014-15 procent.
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Hash
Hvad tror eleverne om de andres brug af hash?
Der er, ligesom i 2014, social overensstemmelse i 2015. Eleverne har en god fornemmelse for, hvor mange
der bruger hash.

De faktiske tal om hash
50 procent af eleverne rapporterer, at de i 2015 har prøvet at ryge hash, hvilket er nogenlunde det samme
som i 2014.
I 2015 har sammenlagt 6 procent færre elever røget hash inden for den sidste måned i forhold til 2014 (figur 7).

Figur 7. Andelen af unge som angiver, hvor mange gange de
har røget hash inden for den sidste måned. 2014-15 procent
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Af den halvdel af elever, der har prøvet at ryge hash, er der fra 2014 til 2015 sket en signifikant stigning
med 10 procentpoint i antallet af elever, der ikke har røget hash inden for den sidste måned, fra 66-76 procent. Samtidig er der sket en halvering i antallet af unge, der har røget 10 eller flere gange, fra 11-5 procent
(figur 8).
Figur 8. Andelen af elever, der nogensinde har prøvet at ryge
hash, og som angiver hvor ofte, de har indtaget hash inden
for den sidste måned. 2014-15 procent. (N:609)
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Andre euforiserende stoffer
Der er ikke sket de helt store forandringer med de sociale misforståelser, men der er til gengæld sket en
ændring i det faktiske forbrug af andre euforiserende stoffer ”inden for den sidste måned”. Omkring 13
procent af eleverne har prøvet mindst et af de tre mest udbredte stoffer (kokain, amfetamin og ecstasy) –
men antallet af elever der har haft et faktisk forbrug af andre euforiserende stoffer inden for den sidste
måned, er tilsyneladende faldet. Dette fald er dog ikke signifikant, da tallene er små (figur 9).

Figur 9. Andelen af elever der angiver, hvor ofte de har
indtaget kokain, amfetamin eller ecstasy inden for den sidste
måned. 2014-15 procent
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Sammenfatning
Der er sociale overdrivelser i august 2014 med hensyn til, hvor ofte eleverne drikker og om daglig rygning.
Interventionen, i form af plakatkampagnen november 2014, giver forventninger om reducerede sociale
overdrivelser af den usunde adfærd.
Der er ligeledes forventninger om reduktion i det faktiske forbrug.
Der er stadig sociale overdrivelser i februar/marts 2015, men klare tendenser til, at disse misforståelser
bliver mindre:
 2 procent flere gætter rigtigt – samlet 7 procent forskydning i retning af en forventet sundere alkoholadfærd.
 4 procent flere gætter rigtigt – samlet 5 procent forskydning i retning af en forventet sundere rygeadfærd.
Tendenserne går igen, ikke bare i forhold til de faktuelle tal for indtagelse af alkohol og rygning, men også
for brug af hash – og sandsynligvis for brug af andre euforiserende stoffer. En positiv, afledt effekt, der også
kendes fra andre normative forebyggelsesprogrammer f.eks. ”Social Pejling”:
 4 procent flere drikker højst 3 eller færre gange om måneden – 14 procent færre har drukket alkohol 2 eller færre gange inden for den sidste måned.
 Ca. 3 procent stigning i antallet af elever, der ikke ryger.
 6 procent færre har røget hash inden for den sidste måned.
 3 procent færre har brugt andre stoffer inden for den sidste måned.

Anbefalinger

Helhedsorienteret forebyggelsesindsats




Ved gennemførelsen af Social Norms Marketing på en ungdomsuddannelse anbefales det, at indsatsen tænkes ind i den generelle helhedsorienterede forebyggelsesindsats. Det kan for eksempel
være, at Social Norms Marketing bliver en del af i skolens trivselspolitik eller implementeres i undervisningen – eksempelvis i introugen eller i specifikke fag som for eksempel markedskommunikation, statistik m.fl..
Social Norms Marketing på Knord har primært omhandlet kampagnedelen, men for en mere helhedsorienteret indsats, er det relevant at inddrage klassesessions fra SNM, der fokuserer på sundhed og trivsel.

Information til lærerne


Lærerne, studievejlederne og andet frontpersonale spiller en vigtig rolle, hvis forebyggelsesindsatserne skal lykkes. Det har derfor stor betydning, at de er grundigt informeret om, hvad SNM er, så
de har mulighed for at inddrage det i undervisningen og udarbejde en kampagne. Herunder er det
vigtigt at informere om Social Norms Marketing som et paradigmeskifte i forhold til forebyggelse.
Det vil sige, at fokus på sociale normer har en langt større effekt end skræmmekampagner (se Teoretisk baggrund og metode s. 8).

Ledelsesopbakning



For at gennemføre en succesfuld forebyggelsesindsats kræver det, at projektet prioriteres højt og
at der kan afsættes de nødvendige ressourcer og den nødvendige tid.
Det er alt afgørende, at indsatserne har ledelsesopbakning og at ledelsen tager ansvar for at igangsætte og støtte op om indsatserne.

SNM kampagnen


Kampagnen bestod af fire budskaber omkring rygning, alkohol, narko og sport. Størstedelen af de
studerende kunne huske budskaberne omkring alkohol og narko, men ikke rygning og sport. Muligvis er fokus blevet for bredt ved at anvende fire forskellige budskaber i kampagnen. Det anbefales
derfor at anvende færre budskaber i en kampagne for at øge fokus på det enkelte budskab.



Det er anbefalelsesværdigt at inddrage eleverne i hele processen fra plakatdesign til lancering af
kampagnen. De har dermed ejerskab over kampagnen, og det er desuden en fordel, da eleverne
selv er en del af kampagnens målgruppe og derfor har gode bud på, hvordan kampagnen kan fange
deres medstuderende.

Evaluering af Anonym Rusmiddelrådgivning
Indledning
Anonym Rusmiddelrådgivning bliver, som nævnt i indledningen, etableret som et åbent, anonymt rådgivningstilbud på Knord. Formålet med Anonym Rusmiddelrådgivning er at nå ud til nogle af de elever, som
har et problematisk forbrug af rusmidler og som allerede har en del fravær eller er frafaldstruede.
Til evalueringen af Rusmiddelrådgivningen på Knord er der blevet foretaget interviews med rusmiddelkonsulenten, Lasse Larsen, uddannelsescheferne for hhv. HG og HHX, Conni Vang Jensen og Jesper Skibsted Als,
studievejlederne på HG og HHX, Charlotte Helsø og Søren Witoslavsky, samt en HG studerende og en HHX
studerende, der begge har gjort brug af tilbud om Rusmiddelrådgivning. Sidstnævnte er anonymiserede i
denne rapport.
I det følgende evalueres den koordinerede indsats i forhold til Rusmiddelrådgivning, og herunder behandles
en række emner, blandt andet baggrunden for Anonym Rusmiddelrådgivning, mål for indsatsen, opfattelsen af rusmiddelbrugen på Knord før indsats, tilgængelighed, anonymitet, promovering, rådgivningsbevidsthed blandt lærerne og resultaterne af indsatsen.

Mål for indsatsen
Forud for oprettelsen af tilbud om Anonym Rusmiddelrådgivning på Knord bliver der defineret tre overordnede målsætninger for tilbuddet i det år, hvor rådgivningen er tilgængelig (pilotperioden):
1. At Anonym Rusmiddelrådgivning skal være tilgængelig på Knord i hele perioden.
2. At opnå en større rådgivningsbevidsthed og bidrage med en konsultativ indsats blandt lærerne på
hhv. HG og HHX.
3. At mindske frafald på grund af misbrugsproblemer.

Senere i rapporten følges der op på, hvordan resultaterne af indsatsen ser ud, ud fra de tre opstillede målsætninger herover.

Overordnet plan og tidsramme for Anonym Rusmiddelrådgivning
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Opfattelsen af rusmiddelbrugen på Knord før indsats
Forud for etableringen af Anonym Rusmiddelrådgivning på Knord blev der foretaget en kvalitativ undersøgelse blandt studievejledere, SPS-vejledere (socialpædagogisk støtte vejledere), kontaktlærere, psykolog,
elevrådet og de studerende. Hensigten var at undersøge om, der var behov for en Rusmiddelrådgivning på
Knord samt hvad der skulle til for, at de studerende ville gøre brug af Rusmiddelrådgivningen.
Undersøgelsen viste, at der blandt de adspurgte var forskellige opfattelser af, hvor stort omfanget af brugen af rusmidler blandt de studerende er. Nogle mente, at kun få elever har et stort forbrug af rusmidler,
mens andre af de adspurgte havde en oplevelse af, at en del af de studerende havde et alvorligt forbrug af
rusmidler. Det blev dog også påpeget, at det kan være svært at opdage de studerendes brug af rusmidler,
da det dels kan være tabubelagt at snakke om, og dels at de studerende ikke nødvendigvis selv oplever, at
deres brug af rusmidler er problematisk.
Undersøgelsen tegnede dermed et billede af en blandet gruppe af studerende, hvoraf nogle er særligt udfordrede og har et stort brug af rusmidler eller mistrives og derfor har brug for støtte. Det er dog svært at
vide, hvor mange studerende det i realiteten drejer sig om.
I de følgende afsnit vil det fremgå, hvilke intentioner der lå bag den koordinerede indsats, og herunder dels
hvad tankerne bag blandt andet tilgængelighed og anonymitet var ved tilbuddets start og dels de erfaringer, som de studerende, studievejlederne, rusmiddelkonsulenten og ledelsen har haft med tilbuddet.

Tilgængelighed
Af aftalen fremgår det, at tilbuddet om Anonym Rusmiddelrådgivning skal foregå som en aktiv indsats på
Knord i Hillerød en fast dag om ugen. Den ansatte rusmiddelkonsulent fik stillet et lokale til rådighed på
skolen i samme fløj som de øvrige vejledningstilbud, hvor rusmiddelvejledningssamtalerne har fundet sted.
Konsulenten var desuden tilgængelig på mobil og e-mail de øvrige af ugens dage, så både studerende, ledelse og lærere kunne tage kontakt i forhold til akutte spørgsmål.
Placeringen af Rusmiddelrådgivningen på skolen er blandt andet inspireret af anbefalinger fra en rapport af
Kommunernes Landsforening (KL, 2012, En styrket misbrugsbehandling). Anbefalingerne i rapporten går på,

at misbrugsvejledning skal være tilgængeligt og synligt, der hvor de unge færdes, da de unge ikke selv opsøger de eksisterende, kommunale misbrugstilbud.
Og hvilken effekt har det så givet, at Rusmiddelrådgivningen var tilgængelig på Knord? Adspurgt giver de
studerende, der er blevet interviewet i forbindelse med evalueringen, udtryk for, at det har været helt afgørende for deres brug af rådgivningen, at den var tilgængelig på skolen. De kunne ikke se dem selv tage
hen på et misbrugscenter for at have samtaler med en rusmiddelkonsulent der. De ønskede ikke at blive
stigmatiserede som ”misbrugere”, som de havde en forestilling om, at de ville blive på et misbrugscenter
ude i kommunen.
Det, at det også har været muligt at kontakte rusmiddelkonsulenten via telefon eller mail uden for træffetiden på Knord, har været et tryghedsskabende element i rådgivningen. Det at vide, at kontakten ikke nødvendigvis var begrænset til de bookede samtaler. Den ene studerende har dog ikke gjort brug af dette, hvor
den anden ved enkelte lejligheder har benyttet muligheden.
Studievejlederne fremhæver ligeledes rusmiddelkonsulentens tilgængelighed som en styrke ved tilbuddet.
At hjælpen, rådgivningen, opleves som ikke-institutionel af de studerende. Før i tiden, da der ikke var tilbud
om Anonym Rusmiddelrådgivning på Knord, skulle der først tages kontakt til det lokale misbrugscenter,
hvilket oplevedes som en mere besværlig og tidskrævende proces af studievejlederne, end når de kunne
tage direkte kontakt til rusmiddelkonsulenten på stedet. Som en studievejleder forklarer det, er der, med
Rusmiddelrådgivningen, opfølgning på stedet og dermed også mulighed for tæt samarbejde med lærere og
Knord´s psykolog, hvor det måtte være relevant i forhold til den enkelte unge.

Anonymitet
Rusmiddelrådgivningen på Knord var et anonymt tilbud, hvor de studerende enten kunne ringe eller skrive
direkte til rusmiddelkonsulenten og aftale et tidspunkt for en samtale. Lærere og studievejledere m.fl. kunne også henvende sig, hvis de fik kendskab til en elev, der havde brug for rådgivning.
Det har været muligt for de studerende at få tre samtaler i Anonym Rusmiddelrådgivning og derefter løbende opfølgning, hvis der har været behov for det. Nogle af de studerende, der har haft samtaler i Rusmiddelrådgivningen, er efterfølgende blevet henvist videre til eksempelvis psykolog eller et egentligt behandlingstilbud.
De adspurgte studerende i denne evaluering giver udtryk for, at anonymiteten i forhold til rådgivningssamtalerne har været tryghedsskabende i en situation, hvor man er sårbar eller usikker på sine egne handlinger. Og muligvis har trygheden i anonymiteten også haft en betydning for, at andre studerende har taget
mod til at henvende sig i Rusmiddelrådgivningen.

Promovering af Rusmiddelrådgivningen
For at gøre opmærksom på tilbuddet og forsøge at nå ud til de elever, som har et stort brug af rusmidler,
har rusmiddelkonsulenten dels fortalt om tilbuddet på den obligatoriske morgensamling og dels været
rundt i hver enkelt klasse og informere og uddele flyers om rådgivningstilbuddet. Klassebesøgene har desuden givet anledning til spørgsmål og en generel snak om rusmidler med de studerende. På baggrund af
klassebesøgene blev en studerende opmærksom på sit eget rusmiddelforbrug og henvendte sig efterfølgende til Anonym Rusmiddelrådgivning.
Derudover blev der designet en plakat og en folder om Anonym Rusmiddelrådgivning med kontaktoplysninger på rusmiddelkonsulenten, som blev uddelt på hele skolen.
Eksempel på plakat om Anonym Rusmiddelrådgivning på Knord Hillerød:

Der er dog kun én studerende, der har henvendt sig direkte på baggrund af plakat/folder. I langt de fleste
tilfælde er henvendelsen til rusmiddelkonsulenten foregået via en studievejleder eller mentor (se afsnit om
Kontaktperson og bindeled s. 30).
Der er forskellige syn på, hvor god og tydelig promoveringen af tilbud om Anonym Rusmiddelrådgivning har
været:
De studerende, der er blevet interviewet til denne evaluering, fremhæver det begge som positivt, at rusmiddelkonsulenten i begyndelsen af skoleåret var rundt i alle klasser og fortælle om tilbuddet. De studerende efterspørger dog samtidig yderligere information om tilbuddet. En løbende opfølgning kunne efter
deres mening have været en god ide, da det kan være forbundet med mange overvejelser at tage mod til
sig og opsøge hjælp i Anonym Rusmiddelrådgivning. Og her kunne løbende information om tilbuddet have
været med til blandt andet at afmystificere, hvad det var, man gik ind til.

Studievejledernes opfattelse omkring synlighed og promovering er, at rusmiddelkonsulenten har informeret godt om tilbuddet, idet han var rundt i samtlige klasser ved skoleårets begyndelse, og samtidig savner
studievejlederne en yderligere prioritering fra ledelsens side i forhold til at bakke løbende op omkring synliggørelsen af tilbuddet.
Rusmiddelkonsulenten giver udtryk for samme tanker. At ledelsen har taget et godt og relevant skridt ved
beslutningen om at tilbyde Rusmiddelrådgivning på Knord, og har tænkt dette ekstra rådgivningstilbud ind i
forhold til den samlede vejledningsindsats på Knord, men har dog ikke deltaget aktivt i, at alle relevante
parter på skolen fik denne viden. På den måde har det været op til rusmiddelkonsulenten selv og de øvrige
vejledere på skolen at gøre opmærksom på Rusmiddelrådgivningens eksistens. Hvis ledelsen derimod i begyndelsen af skoleåret havde meldt klart ud, at Rusmiddelrådgivningen var en ledelsesmæssig prioritering
med en opfordring til, at lærerne brugte det, er det muligt, at der havde været en anden bevidsthed og
prioritering af det fra lærerkollegiets side.
Ledelsen på Knord Hillerød er af den opfattelse, at ansvaret for promoveringen og synliggørelsen af Rusmiddelrådgivningen dels har påhvilet rusmiddelkonsulenten og dels studievejledningen i den udstrækning,
at studievejlederne har mødt studerende med rusmiddelproblemer i deres vejledningssamtaler. Således
mener uddannelsescheferne fra hhv. HG og HHX ikke, at der var mere, de umiddelbart kunne have gjort for
at sikre, at tilbud om Rusmiddelrådgivning var blevet bedre forankret i bevidstheden hos såvel lærere som
studerende. Deres opfattelse er desuden, at lærerne på begge uddannelsesretninger generelt har taget
tilbuddet til sig. Men det er omvendt ikke noget, de har undersøgt eller spurgt systematisk ind til i perioden
med Anonym Rusmiddelrådgivning på Knord.

Rådgivende samtaler
Størstedelen af de studerende, der har henvendt sig til Anonym Rusmiddelrådgivning, havde et stort brug
af hash, mens få havde et stort brug af alkohol eller stoffer (se Dataskema s. 32).
De rådgivende samtaler med rusmiddelkonsulenten er foregået som individuel rådgivning og byggede på en
kognitiv tilgang. I den enkelte samtale har fokus ikke været rettet mod den studerendes brug af rusmidler,
men mere på den studerendes trivsel, da der ofte er trivselsproblematikker knyttet til brug af rusmidler.
Hensigten med rådgivningen var at få den studerende til at blive bevidst om sit forbrug og reducere rusmidlerne i en grad, så den studerendes trivsel øges.
Om denne tilgang forklarer rusmiddelkonsulenten selv, at formålet netop har været at hjælpe den enkelte
unge, der hvor vedkommende var på tidspunktet for samtalerne i Rusmiddelrådgivningen. To tredjedele af
alle henvendelser i Anonym Rusmiddelrådgivning har således taget udgangspunkt i trivselsproblemer, hvor
forbruget har været en betydelig del af det, men ikke den eneste udfordring.
De to studerende, der indgår i denne evaluering, har således også andre problemstillinger end hashforbrug
indover de rådgivende samtaler og det forløb, de har haft i Anonym Rusmiddelrådgivning. Den ene har haft
selvværdsproblemer og følt sig isoleret og ensom, og den anden er diagnosticeret med en psykisk lidelse.
Begge studerende fortæller, at de er blevet mødt med rummelighed og en god indfaldsvinkel til deres personlige problemer af rusmiddelkonsulenten. De oplever begge, at de har været med til at definere, hvad

der skulle til for at hjælpe dem videre og øge deres trivsel, både på Knord og i det hele taget. De oplever at
blive taget alvorligt, og de roser den samlede indsats, rusmiddelkonsulenten har lavet.

Kontaktperson og bindeled
Erfaringerne fra Knord viser, at det har stor betydning, at der er en eller flere kontaktpersoner på uddannelsesstedet, som kan motivere og henvise de studerende videre til Rusmiddelrådgivningen. På Knord er
det oftest lærerne og studievejlederne, der er bindeleddet, idet de har den daglige kontakt med de studerende og ofte sidder med de studerende, der har stort fravær og er frafaldstruede. Studievejledernes funktion som bindeled fungerer godt og er helt uundværlig. En indikator på dette er, at der kun har været én
direkte henvendelse til Rusmiddelrådgivningen fra en studerende. Resten har henvendt sig primært gennem studievejledere, men også via kontaktlærere, SPS’ere, skolens psykolog og mentorer.
En enkelt studerende var åben om eget hashforbrug ved optagelsessamtalen før uddannelsesstart, og for
denne studerendes vedkommende blev rådgivningssamtaler i Anonym Rusmiddelrådgivning en forudsætning for at få lov til at begynde på skolen. Han nævner selv i interviewet, at rådgivningen hos rusmiddelkonsulenten har medvirket til at fastholde ham i uddannelse.

Rådgivningsbevidsthed blandt lærerne
En ting er, at studievejledere og mentorer er opmærksomme på elever med et stort rusmiddelbrug, men
det er vigtigt, at også lærerne er klædt på til at møde de unge, som har problemer med rusmidler. Netop
for at nå flere af de studerende, før de ender ud i store mistrivselsproblemer eller dropper ud af uddannelsen.
KL anbefaler, at: ”det er vigtigt at klæde lærerne på til at kunne påtage sig denne opgave, og det er vigtigt,
at lærerne ved, hvor de kan hente den nødvendige hjælp til eleverne.” (KL, 2012, En styrket misbrugsbehandling). Dette er også en af intentionerne med den aktive indsats på Knord; at øge rådgivningsbevidstheden blandt lærerne og klæde dem på, så de ved, hvordan de hjælper de studerende bedst muligt. Midtvejs i
perioden, hvor Knord tilbød Rusmiddelrådgivning til de studerende, viste det sig, at ikke alle lærere kendte
til rusmiddelkonsulenten, og derfor ikke var klar over, hvordan de konkret kunne hjælpe den studerende
videre i forhold til rusmiddelproblematikker. Dette peger på, at der påhviler både ledelse og rusmiddelkonsulent et ansvar for løbende opfølgning og promovering af tilbuddet om Anonym Rusmiddelrådgivning.
Desuden er det for nogle af lærernes vedkommende grænseoverskridende at henvende sig til en studerende, som viser tegn på et stort brug af rusmidler. På den baggrund, og for overordnet set at informere om
rammerne for tilbuddet om Anonym Rusmiddelrådgivning, holdt rusmiddelkonsulenten oplæg for hhv. HG
og HHX lærerne. Oplægget havde til formål at klæde lærerne på til at støtte op om de studerende, som de
kunne have en bekymring for. Det hører desuden med til evalueringen af rådgivningsbevidstheden blandt
lærerne på Knord, at der er forskellige tilgange til de studerendes trivsel. Der vil være lærere, der i mødet
med de studerende også har fokus på trivsel, og så vil der være lærere, der har primært fokus på de faglige
dimensioner i uddannelsen og de studerendes faglige niveauer.

Opnåelse af målsætningerne
Inden man gik i gang med den koordinerede indsats på Knord, var en af målsætningerne, at Rusmiddelrådgivningen skulle være tilgængelig, og at de studerende skulle benytte sig af tilbuddet.
Rusmiddelrådgivningen har været tilgængelig i hele perioden, idet den har været placeret på skolen, og der
har været mulighed for at kontakte rusmiddelkonsulenten ad forskellige kanaler på alle hverdage. Hermed
er den første målsætning opnået.
Gennem det år, hvor tilbuddet om Anonym Rusmiddelrådgivning har været tilgængeligt på Knord, har i alt
17 studerende benyttet sig af Rusmiddelrådgivningen samt en SPS lærer i relation til samtaler, som læreren
havde med en studerende. Set i forhold til den kvalitative undersøgelse før implementeringen af Rusmiddelrådgivningen, hvor flere ikke mente, at forbruget af rusmidler var så stort blandt de studerende, må de
17 studerende, der har været igennem Rusmiddelrådgivningen, siges at være flere end forventet. Det tyder
enten på, at der er flere på skolen med rusmiddelproblematikker end forventet, eller at Rusmiddelrådgivningen har formået at nå nogle af de studerende, som umiddelbart har behov for rådgivning vedrørende
rusmidler.
Målsætningen var desuden også at opnå større rådgivningsbevidsthed og at yde en konsultativ indsats
blandt lærerne. Den konsultative indsats blev igangsat via sparring og oplysning om Rusmiddelrådgivningen
på de fastlagte lærermøder og via mere uformelle samtaler i lærerkantinen, de dage hvor rusmiddelkonsulenten havde træffetid på Knord. Som tidligere nævnt i denne evaluering kan det diskuteres, hvor dyb rådgivningsbevidsthed lærerne har opnået i den periode, hvor rusmiddelkonsulenten var tilknyttet Knord, da
det i høj grad påhvilede ham selv og studievejlederne at ”sælge budskabet” om rådgivningsmuligheden til
lærerne.
Den sidste målsætning var et lavere frafald på uddannelserne. Det kan være vanskeligt at måle på, da der
kan være andre årsager til frafald og fravær end rusmiddelforbrug. Ud af de 17 unge, der modtog Rusmiddelrådgivning, går langt størstedelen ved denne evaluerings tilblivelse stadig på Knord. Således er en studerende, der har modtaget rådgivning, udmeldt og en holdt op, da uddannelsen var afsluttet. Den studerende, der blev udmeldt, udeblev fra undervisningen, hvilket var udslagsgivende i forhold til udmeldelsen.
De resterende 15 studerende går fortsat på Knord.

Dataskema over samtaler i Anonym Rusmiddelrådgivning

Alder
16-19 år
20-24 år
Uoplyst

Antal unge
10
6
1

Køn
Kvinde
Mand

Antal unge
3
14

Rusmidler
Hash
Alkohol
Ketamin
Andre stoffer

Antal unge
12
3
1
2

Henvendelse fra
Kom selv
Studievejledningen, HG
Studievejledningen, HHX
Lærer
SPS-lærer
Kontaktlærer
Psykolog

Antal unge
4
2
3
2
1
3
2

Status på evalueringstidspunkt
Fortsat i uddannelse
Tilbage i uddannelse efter pause
Stoppet på uddannelsen
I misbrugsbehandling
Fuldført uddannelsen
Uoplyst

Antal unge
5
2
1
3
1
4

Sammenfatning
Set ud fra de tre opstillede målsætninger for Rusmiddelrådgivningen på Knord må resultaterne for indsatsen samlet set betragtes som lovende. Indsatsen har været tilgængelig i hele perioden, rådgivningsbevidstheden hos lærerne på de to uddannelsesretninger er øget gennem klassevejledninger i begyndelsen af
skoleåret og lærermøder og frafaldet blandt studerende med mistrivsel bl.a. på grund af forbrug af alkohol
eller andre rusmidler er mindsket – hvilket vi ser, gør sig gældende for de studerende, der har modtaget
rådgivning af rusmiddelkonsulenten.

Anbefalinger







At ledelsen tænker en indsats som Anonym Rusmiddelrådgivning meget konkret ind i årshjul og andre centrale planer, så den bedst mulige forankring af tilbuddet sikres fra begyndelsen.
At samarbejdet mellem rusmiddelkonsulent og øvrige interne samarbejdspartnere styrkes og fastholdes gennem hele perioden, gennem på forhånd fastlagte møder og lignende.
At lærerne er klædt på til at opdage elever med et problematisk forbrug af rusmidler. Det anbefales
derfor, at lærerne eller nogle primære kontaktpersoner, eksempelvis studievejlederne, kompetenceudvikles.
At tilbud om Anonym Rusmiddelrådgivning er et væsentligt og relevant supplement til de øvrige
vejledningstilbud på Knord.
At rådgivning og behandling skal ske som en aktiv indsats på uddannelsesstedet, således at studerende har let adgang til tilbuddet.

Erfaringer fra begge indsatser
Sideløbende med den primære forebyggelse, Social Norms Marketing, bliver forsøgsprojektet Anonym
Rusmiddelrådgivning sat i værk. Projektet er tænkt som en specifik (sekundær) forebyggelsesindsat med
fokus på unge med et stort brug af rusmidler og fungerer som et rådgivningstilbud til denne gruppe elever.
Det kan dog diskuteres, om det er hensigtsmæssigt at igangsætte begge projekter samtidig eller om de rent
faktisk fungerer som modsætning til hinanden. Social Norms Marketing sætter fokus på forebyggelse ved at
reducere sociale overdrivelser med faktuelle, positive budskaber, mens Anonym Rusmiddelrådgivning sideløbende fokuserer på problemer med overdrevent forbrug af rusmidler. Med disse modsatrettede budskaber kan der være en risiko for, at de sociale overdrivelser ikke mindskes og at effekten af Social Norms
Marketing reduceres.
Omvendt har det skabt mulighed for en mere helhedsorienteret og struktureret indsats, som nødvendigvis
må hænge sammen med en overordnet sundheds- og trivselspolitik på Knord.

Bilag 1
Manual til spørgeskemaundersøgelse Knord Hillerød 2015
Ledelsen på Knord har besluttet at deltage i et pilotprojekt ”Aktiv indsats på ungdomsuddannelserne”
sammen med Hillerød Kommune. Til brug for evalueringen gennemføres en afsluttende spørgeskemaundersøgelse, som vi vil bede de studerende deltage i.
Indrapportering til Defgo.net sker automatisk, når de studerende udfylder spørgeskemaet.
 Det tager ca. 15 minutter at gennemføre undersøgelsen
 reserver et datalokale eller sørg for at alle har en PC/Ipad/telefon med scan
 informer de studerende:
Første del af spørgeskemaet handler om fritidsaktiviteter, arbejde og brug af rusmidler – anden del om
hvad I tror om jeres medstuderende.
Det er et anonymt spørgeskema. Der er ingen, der får at vide hvad den enkelte svarer eller registrerer identiteten på afsender. Hvis I ikke har lyst til at være ærlige eller i det hele taget besvare spørgeskemaet – så
lad være at deltage. Det er ikke hensigtsmæssigt, at I snakker sammen eller ”ser” hos hinanden, da spørgeskemaet er personligt.
Jeres svar bliver modtaget af Defgo.net, - et online analyseredskab.
Når alle har svaret dannes et databillede af de studerendes forhold til fritidsaktiviteter, arbejde samt rusmidler og hvad de tror om deres medstuderende.
I kan logge ind på følgende adresser: http://bit.ly/UaxG8h
eller følgende link: https://www.defgo.net/s.asp?id=1327986&c=ZGLMSLZ&s=1&l=da
eller scanne:






Tryk start spørgeskema.
Du kan ikke komme videre til næste spørgsmål, hvis ikke du har svaret på det stillede spørgsmål.
Du kan gå tilbage, hvis du vil ændre dit svar.
Husk at trykke afslut.

Der er mulighed for at svare i uge 10, 11, 12 og 13 2015
Spørgsmål til spørgeskema: kontakt projektansvarlig Svenn Petersen spe@hillerod.dk 72 32 52 14

Bilag 2
Spørgeguide SNM
I 2013 og 2014 gennemføres to undersøgelser på Knord Hillerød. Undersøgelserne handler om rusmidler og
fritid. 1183 studerende har svaret. Nogle af resultaterne er blevet til fire forskellige plakater.

Kvinde

Mand

10.kl

HG

HHX

1. år

2.år

3.år

Ja (sæt kryds)


Har du set plakaterne?



Har du set plakaterne fem eller flere gange?



Kan du huske hvilke 4 emner plakaterne handler om?
Husker (sæt kryds)

Alkohol
Rygning
Narkotika
Sport



Hvad siger plakaterne dig (sandt/ falsk)

De fleste på Knord ryger til daglig
De fleste på Knord drikker hver Weekend
De fleste på Knord fester uden narkotika
De fleste på Knord dyrker sport i fritiden

Tak for hjælpen

Sandt (sæt kryds)

Falsk (sæt kryds)

