
Temadag: Ny udsathed –
psykisk mistrivsel blandt 
børn og unge 
Rammeaftale Sjælland 

7. december 2022





Hvad mener vi med ny udsathed? 

 Klassisk udsathed: Manglende uddannelse, risiko for ledighed, udsatte bolig-
og familieforhold, fattigdom, misbrug, vold – altså social, kulturel og økonomisk 
kapital 

 Ny udsathed: Et bredere kulturelt og socialt fænomen på tværs af sociale lag, 
som potentielt kan ramme alle børn og unge – og dem der i forvejen har det 
svært, får det endnu svære 
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Kilde: Forskningsprojektet "Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering - om ny 
udsathed i ungdomslivet", Center for Ungdomsforskning, 2022 



Ungdommen er broget…
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Kilde: Forskningsprojektet "Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering - om ny 
udsathed i ungdomslivet", Center for Ungdomsforskning, 2022 

44 % procent af 
unge mellem 16 og 

25 år oplever en 
grad af mistrivsel –

og flest piger!  



Programmet 
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Tidspunkt  Program  

08:45 Ankomst og morgenmad  

09:00 Velkomst fra RS17 og Absalon  

09:15 Vidensoplæg 1: Hvordan styrker vi børn og unges mentale sundhed? v/Anne A.E. Thorup, 
forskningslektor, ph.d., speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri  

09:45 Spørgsmål og kommentarer til  vidensoplæg 1  

09:55 Praksisoplæg 1: Hvor strømmer ubehaget fra? v/Rasmus Meyer, forstander, Krogerup Højskole 

10:25 Spørgsmål og kommentarer til praksisoplæg 1  

10:35 Pause  

10:50 Vidensoplæg 2: Hvad er skolevægring? v/Kitt Stender, lektor, ph.d. på Professionshøjskolen Absalon  

11:10 Spørgsmål og kommentarer til vidensplæg 2 

11:20 Praksisoplæg 2: Hvordan arbejder PLAY med læring, udvikling og trivsel blandt børn og unge, der ikke 
trives? v/Christoffer Hansen, leder af PLAY  

11:50 Spørgsmål og kommentarer til praksisoplæg 2  

12:00 Frokost 

 



Programmet – fortsat 
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12:25 Vidensoplæg 3: Samarbejde med ressourcestærke forældre til børn med diagnoser  
v/ Cecilie K. Moesby-Jensen, Ph.d., sociolog, docent og forskningsfaglig leder, Professionshøjskolen 
Absalon 
 

12:45 Spørgsmål og kommentarer til vidensoplæg 3 

12:55 Intro til videns- og erfaringsudveksling   

13:05 Videns- og erfaringsudveksling i grupper og kaffepause  

13:40 Praksisoplæg 3: Ringsted kommune v/Anja Katharina Resen, Souschef, CBU, leder af ungeliv, Karen 
Hare, ungekonsulent og Ellen Lundberg, ungepsykolog. 
  

14:10 Spørgsmål og kommentarer til praksisoplæg 3  

14:20 Vidensoplæg 4: Børn og unges onlineliv: Hvad betyder det for mistrivsel?   
v/Kitt Stender, lektor, ph.d., Professionshøjskolen Absalon 

14:40 Spørgsmål og kommentarer til vidensoplæg 4 

14:50 Evaluering og afrunding  

15:00 Tak for i dag  

 



Så er det tid til videns- og erfaringsudveksling 

1) Præsentation: Alle i gruppen præsenterer sig kort (navn, kommune og 
arbejdsområde) 

2) Drøftelse: Vælg 3-5 spørgsmål blandt de 10 spørgsmålskort i jeres konvolut, 
som I gerne vil drøfte 

3) Opsamling: På menti.com skal én deltager fra gruppen notere 1-3 opsamlende 
svar på følgende: Hvad får I mest lyst til at arbejde videre med i egen praksis – i 
forhold til ny udsathed og mistrivsel? 

I har 35 min. – og I skal også nå at hente kaffe og kage! 
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Hvad får I mest lyst til at arbejde videre med i 
egen praksis – i forhold til ny udsathed og 
mistrivsel? 
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1: Gå på www.menti.com

2. Skriv koden 49769960

Eller scan QR-koden med 
kameraet i din telefon 

OBS! Du skal ikke hente en app
for at bruge menti.com, men 
blot åbne en browser på din 
telefon

http://www.menti.com/


Gruppefordeling 

Gruppe Sted

Gruppe 1 Auditoriet

Gruppe 2 Auditoriet 

Gruppe 3 Auditoriet

Gruppe 4 Auditoriet 

Gruppe 5 Auditoriet

Gruppe 6 Lokale 1A 

Gruppe 7 Lokale 1B

Gruppe 8 Forhallen (til venstre)

Gruppe 9 Forhallen (til venstre) 

Gruppe 10 Forhallen (i midten) 
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Gruppe Sted

Gruppe 11 Forhallen (i midten) 

Gruppe 12 Forhallen (til højre) 

Gruppe 13 Forhallen (til højre) 

Gruppe 14 Forhallen (til højre) 

Gruppe 15 Forhallen (i midten) 

Gruppe 16 Forhallen (bagerst)

Gruppe 17 Forhallen (bagerst)

Gruppe 18 Forhallen (bagerst)

Gruppe 19 Forhallen (bagerst)

Gruppe 20 Forhallen (bagerst)

Du tilhører den gruppe, der 
står på dit navneskilt…



Evaluering 

 Vi vil rigtig gerne høre din mening om dagen i dag og bede dig besvare 9 
spørgsmål. 

 Link: https://www.survey-xact.dk/collect

 Kode: 1RCW-GAVA-J615
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https://www.survey-xact.dk/collect


Vil du vide mere…? 

 Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, så ring eller skriv 
til os: 

 Kirstine Højland, kish@pha.dk, 7248 2026

 Cecilie Moesby-Jensen, ckmj@pha.dk, 7248 1840 

 Kit Petersen, kist@pha.dk, 7248 1446

Du er også velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev, 
så du kan følge med i uddannelsestilbud og få ny faglig 
viden.  
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