
Vaer med til at saette fokus pa unge og stress!
Konference pa KTS, Frederiksberg d. 11.11.2015

Nyere undersøgelser viser at et stort mindretal af unge i Danmark føler sig stressede og oplever 
en hverdag, hvor stressbelastninger påvirker deres generelle trivsel og mentale sundhed. Det 
kalder på behov for ny viden, metoder og handlemuligheder til alle der arbejder med unge.

For den enkelte unge der oplever stressen som et udfordrende vilkår i hverdagen, kan konse- 
kvensen være nedsat koncentration og arbejdsevne, udfordringer i at indgå i sociale fælles- 
skaber og i mange tilfælde være udfordret i forhold til at gennemføre deres uddannelse.

Unge der er ramt af stress i en grad, så det påvirker deres trivsel og funktionsniveau er et vel-
kendt fænomen på ungdomsuddannelser og universiteter. Stressen udfordrer ikke kun den en-
kelte unge, men også de lærere, pædagoger, vejledere og andre aktører der møder dem, for de 
unge har ofte brug for støtte og vejledning til at navigere i og mestre stresstilstande der skaber 
mistrivsel og i nogle tilfælde alvorlige psykiske reaktioner, som eksempelvis angst og depression. 

Konferencen sigter mod at belyse omfanget af stress blandt unge, samt forklare og forstå hvor-
dan stressen indvirker på den unges liv og påvirker trivsel og funktionsniveau. Hvad er årsager-
ne til at stress bliver en mere og mere udbredt tilstand blandt unge? Er der nogle unge som er 
særligt udsatte? Hvordan kan vi som lærere, pædagoger og vejledere spotte stress hos unge? 
Og hvordan kan vi bedst støtte og rådgive disse unge? 

Konferencen lægger op til dialog og debat i forhold til hvordan de unge selv, interesseorganisa-
tioner, uddannelsesinstitutioner, pædagoger, lærere, vejledere kan forholde sig til de stressede 
unge. 

Konferencen formidler temaet ”unge og stress” ud fra en videnskabelig vinkel, et uddannelses-
politisk perspektiv, en ungeoptik og en praktisk pædagogisk og vejledende tilgang.

Konferencier Mette Millard vil lede en afsluttende paneldebat hvor dagens oplægsholdere vil 
gå i dialog med deltagerne på konferencen og hvor der skabes en diskussion, der søger i mod 
konkrete handlinger til at imødekomme udfordringen med, at en stor del af en ungegeneration, 
giver udtryk for at være ramt af stress.

Konferencen arrangeres i samarbejde med PædagogiskPraksis.dk, stressvejleder Kirsten Elmer og 
Københavns Tekniske Skole



Praktiske oplysninger

Tid: Onsdag d.11.11.2015, fra 9.00-16.00 

Sted: Københavns Tekniske Skole 
 Julius Thomsens Gade 5 
 1974 Frederiksberg C.  
 
Lokale: Festsalen

Pris:  800 kr. + moms á 200 kr. i alt 1000,- 
 inkl., kaffe, vand, frugt, frokost og kage.

 
Tilmelding:  senest d. 23. oktober 2015.

            Tilmeld dig her

Indbetaling: senest d. 23. oktober 2015 
           til: reg. 4448 reg. 4776488100 med deltager navn og arbejdsplads.

Ydereligere information: 

Kirsten Elmer ke@kirstenelmer.dk eller 61 308 804 
 
Ronny Højgaard Larsen rhl@live.dk eller 40 941 922.

http://www.tilmeld.dk/ungeogstress
mailto:ke@kirstenelmer.dk
mailto:rhl@live.dk


Program

9.00-9.15:  Velkomst ved kommunikationschef Ulrik Bak Nielsen, KTS 
 
9.15-10.15:  ” Stressfaktorer og kompetencer – dimensioner i unges mentale sundhed” 

Oplæg ved Bjarke Malmstrøm Jensen fra Læringskompagniet. 
Unges mentale sundhed kan forstås som et samspil mellem krav, opgaver og problemer og de unges 
kompetencer og ressourcer. Oplægget belyser og undersøger, hvordan undervisere og vejlederes pædago-
giske og didaktiske faglighed kan forebygge stress og fremme unges mentale sundhed på uddannelsen.

10.15-10.45:  ”Unge og stress” 
Oplæg ved Carsten Obel, professor i mental sundhed hos børn og unge, som vil tale om hvordan 
unge i dag måske er udfordret af store forventninger om at kunne agere perfekt i det moderne samfund 
og måske i nogen tilfælde til dels drevet af deres forældres store engagement og omsorg. Carsten vil også 
komme med bud på, hvordan vi kan styrke de unges robusthed generelt.

10.45-11.00: Kort pause med frugt og vand 
 
11.00-11.30: ”Unge og stress”, Carsten Obel, forsat.. 
 
11.30-12.00:   “De unges fortællinger” 

Oplæg ved Christian Lund, Centerchef i headspace, København, som vil bringe de unges perspektiv 
på banen og give indblik i headspaces arbejde med at rådgive unge der er udfordret af stressbelastnin-
ger. Hvad fortæller de unge om stress og hvordan påvirker stressen deres liv og trivsel? Hvordan arbejder 
headspace i deres rådgivning af unge?

12.00-12.30:  ”Unge piger og tendenser anno 2015” 
Oplæg ved Anna Bjerre, Initiativtager og Direktør I Girltalk.dk, som vil give et indblik i de udfordringer 
som unge piger får hjælp og sparring til i Girltalk.dk rådgivningstilbud.

12.30-13.15: Frokost med sandwich og vand 
 
13.15-14.15:   ”Se signaler på stress hos unge og stressvejledning i praksis” 

Oplæg ved stressrådgiver Kirsten Elmer og ungekonsulent Ronny Højgaard Larsen, som indkredser 
de mest kendte signaler om stress hos unge og giver et bud på, hvordan vi i praksis bedst kan vejlede og 
støtte unge der er ramt af stress.

14.15-14.30:  ”Stop karakterræset og den evige snak om den dovne ungdom” 
Oplæg ved formand Mie Hovmark fra Erhvervsskolernes Elevorganisation.  
Hvis vi skal have motiverede unge der gennemfører deres uddannelse og bedst muligt udvikler sig selv og 
deres omgivelser, bliver vi nødt til at give dem tid og plads.

14.30-14.45: Kaffe og kage

14.45-15.00:  ”Fokus er altså ikke længere på motivation og fordybelse, og det er en farlig udvikling, som er 
med til at presse os som ungdom” 
Oplæg ved forkvinde Veronika Schultz fra DGS, som omhandler den store fokus på erhvervsretning i ud-
dannelsessystemet, vi har set de senere år. Politikere og samfundet, generelt, presser på for at unge vælger 
uddannelse ud fra jobprognoser og skynder sig så meget som muligt igennem uddannelsessystemet. 

15.00-15.15:  ”Trivslen ligger i undervisningen” 
Oplæg ved Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler. 
”Personligt tror jeg, trivsel handler om, hvordan den enkelte elev oplever selve undervisningssituationen. 
At den giver mening, at der stilles passende krav, og at målene med undervisningen står lysende klart for 
eleven. Det er vigtigere end arkitektegnede bænke og spritnye fællesarealer. Jeg er overbevist om, at trivsel 
skabes ved, at den enkelte elev oplever glæde og mening i læringssituationen – så hvordan skaber vi det?”

15.15-15.55:  Paneldebat, hvor dagens oplægsholdere debattere og går i dialog med konferencens deltagere med 
mulighed for at stille spørgsmål, komme med kommentarer og formidle ideer og tanker til hvordan vi i 
praksis kan forholde os til et historisk højt antal unge der er ramt af stress.

15.55-16.00: Afrunding af dagens konference ved kommunikationschef Ulrik Bak Nielsen, KTS



Praesentation af oplaegsholdere

   Bjarke Malmstrøm Jensen 
er cand. mag. og læreruddannet. 
Han har gennem de seneste 10 år 
undervist og gennemført aktiviteter 
om mental sundhedsfremme for 
lærere og elever på folkeskoler, ung-
domsuddannelser og produktions-
skoler. 

  Carsten Obel 
er professor i mental sundhed hos 
børn og unge, forskningsansvarlig 
for Center for Telepsykiatri i Odense 
og overlæge i Komiteen for sund-
hedsoplysning. Han har blandt andet 
været med i forskergruppen bag 
Vidensråd for Forebyggelse omfat-
tende undersøgelse af børn og un-
ges mentale sundhed fra 2014.

 Christian Lund 
er Cand. Pæd. i pædagogisk psykologi 
og centerchef i headspace, Køben-
havn, Han har arbejdet med unge i 15 
år bl.a. som støttekontaktperson, 
ungerådgiver mm. Inden headspace 
var han ansat i PPR’s støtteteam, hvor 
han arbejdede med inklusion af børn 
og unge med særlige behov, inden for 
dag- og tilbudsområdet i Københavns 
kommune.  

 Anna Bjerre 
er psykolog og initiativtager til Gir-
ltalk.dk, som hun også er daglig le-
der af. Hun har i en årrække arbejdet 
med sårbare unge og har med etab-
leringen Girltalk.dk i de seneste ti år 
haft særlig fokus på at vejlede unge 
kvinder. 

 Ronny Højgaard Larsen 
er uddannet pædagog og master I 
læring og har I en årrække arbejdet 
med at vejlede unge, som af forskelli-
ge årsager har oplevet sårbarhed og 
mistrivsel. Han har blandt andet en 
baggrund som kommunal unge – og 
misbrugskonsulent, samt underviser 
og udviklingskonsulent på ung-
domsuddannelser. 

 Kirsten Elmer 
er uddannet socialformidler, psyko-
terapeut MPF, coach, supervisor og 
stressvejleder. Hun har beskæftiget 
sig med menneskers personlige ud-
vikling i mange år, og har blandt 
andet været leder for et socialpæda-
gogisk tilbud til psykisk sårbare unge 
og arbejdet som misbrugskonsulent. 
Kirsten arbejder i dag som selvstæn-
dig konsulent med personlig udvik-
ling, stressvejledning og afholder 
foredrag om stress.  

 Mie Hovmark 
er formand for Erhvervsskolernes 
Elevorganisation, som igennem poli-
tik og aktiviteter forsøger at forbedre 
erhvervsskolerne, samt de tekniske 
uddannelser SOSU og PAU.

 Veronika Schultz 
er forkvinde for Danske Gymnasie-
elevers Sammenslutning. Hun blev 
samfundsfaglig student fra Christi-
anshavns Gymnasium i sommer, og 
har været engageret i elevpolitik 
siden hun gik i 9. klasse, hvor hun var 
aktiv i Danske Skoleelever. Veronika 
arbejder på at sikre elevernes stem-
me og rettigheder i demokratiet.

 Lars Kunov 
er direktør I Danske Erhvervsskoler 
som varetager ledelser og bestyrel-
sers interesser på landets erhvervs-
skoler. Lars har en baggrund som 
jurist og har tidligere været sekretari-
atschef i Industriens Uddannelser, 
arbejdsmarkedschef i Greve Kommu-
ne, kursuschef på Køge Handelsskole 
og før det en række funktioner som 
lærer og leder i forsvaret.

 Mette Millard 
har i mere end 25 år arbejdet med 
uddannelse og inden for HR og er en 
erfaren ordstyrer og konferencier. 
Hun fanger kernen i budskaber og 
sammen med oplægsholdere og 
deltagere fører hun emnet videre 
med respekt for de mange forskelli-
ge perspektiver. 
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