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Udkast



Vi ser alt for mange sårbare børn og unge, som ikke trives af mange 
forskellige årsager. Børn og unge, som oplever et højt præstations-
pres og føler sig ensomme, unge som har svært ved at komme i 
gang med uddannelse, børn og unge som føler sig pressede af en 
perfektionskultur ikke mindst på sociale medier. Undersøgelser 
viser, at mistrivslen stiger med alderen, og næsten hver femte unge 
aarhusianer er ikke tilfreds med sit liv. Der er en stigning blandt 
unge med angst og diagnoser, og flere får brug for støtte og hjælp. 
Det skal vi have vendt. 

Karakterræs, parathedsvurderinger, sociale medier og Corona er 
med til at øge presset på børn og unge. 

Vi har som kommune og voksne et ansvar for at øge børn og unges 
trivsel og støtte dem i at kunne mestre deres liv. Hvordan sikrer vi, 
at alle børn og unge føler sig som en del af fællesskabet? Hvordan 
får vi gjort mere af det, der virker? Hvilke indsatser og tiltag skal vi 
prioritere politisk?

Disse spørgsmål har jeg stillet i forbindelse med udviklingen af dette 
ståsted for arbejdet med mental sundhed. Medarbejdere, ledere, 

Forord
forældre, foreninger, organisationer og ikke mindst de unge selv 
har bidraget med input til ståstedet. Vi har haft vigtige dialoger og 
inputtene har været mange: Et ønske om et fælles børnesyn, en tidlig 
indsats med kendte voksne, styrket forældresamarbejde, forståelse af 
de sociale mediers påvirkning, sammenhængen mellem kost, bevæ-
gelse og fællesskaber, opgør med kønsstereotyper og karakterræs, og 
et behov for kompetenceløft til lærerne og pædagoger er bare nogle 
af de mange gode indspark, jeg har fået i processen. 

Vi har forsøgt at samle inputtene, så vi får et fælles grundlag 
for et fælles ståsted, der styrker børnenes og de unges trivsel. 
Høringsprocessen i foråret 2021 skal bidrage til at kvalificere det 
udkast, der ligger nu.

Arbejdet med at styrke børn og unges mentale sundhed lykkes kun, 
hvis vi har fokus på det hver eneste dag i sundhedsplejen, dagtil-
buddene, skolerne og fritidstilbuddene. Samtidig kræver det, at vi 
som politikere prioriterer området og støtter de gode erfaringer 
og initiativer. Jeg glæder mig til det videre arbejde med at få trivsel 
og livsmestring til at fylde endnu mere end den allerede gør i de 
fællesskaber, som børnene og de unge indgår i.

Med venlig hilsen
Thomas Medom
Rådmand for Børn og Unge



Indledning 
Aarhus Byråd har i børne- og ungepolitikken sat rammerne og kursen for det gode børne- og 
ungeliv. Livet som barn og ung er fyldt med mange udfordrende og afgørende spørgsmål: 
Hvem er jeg, hvem kan jeg blive, og hvad skal og kan jeg? Forældre spørger sig selv: Hvordan 
støtter jeg mit barn i denne proces? Rejsen fra at være barn til at være ung, der er på vej til at 
blive voksen, giver mange udfordringer, men også utallige muligheder! 
Når vi understøtt

Begrebet ståsted skal her forstås som et fælles holdepunkt og et fagligt grundlag – et etisk 
udgangspunkt for arbejdet med at understøtte trivsel, livsmestring og fællesskaber for alle 
børn og unge.
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Ståstedet skal give:

•  Et grundlag for arbejdet med livsmestring i fælles-
skaber i Børn og Unge

•  Et fælles sprog og forståelse for arbejdet med mental 
sundhed i Børn og Unge

•  Et afsæt for udvikling af indsatser og redskaber i Børn 
og Unge med fokus på mental sundhed.

Trivsel og livsmestring er grundlæggende for en 
alsidig personlig udvikling. I en tid med stort fokus på 
børn og unges mentale sundhed er det implementerin-
gen af disse to begreber til de praksisnære fællesskaber, 
der skal være med til at styrke den mentale sundhed. 

Vi har et fælles ansvar i at styrke alle børn og unges 
mentale sundhed og oplevelse af at mestre eget liv. 
Derfor skal vi bruge alle vores gode erfaringer til 
at omsætte det fælles ståsted for mental sundhed. 
Ståstedet skal sikre et stærkt, fælles og konkret 
grundlag, som sætter retningen for mulige indsatser 
og redskaber, der kan fremme trivsel og livsmestring 
for alle børn og unge, lige fra fødslen til udgangen af 
grundskolen. 

Bogen ”Trivsel og Livsmestring”, som udgives af Børn og Unge i forlængelse af ståsted for  
arbejdet med mental sundhed, giver et teoretisk og praksisnært indblik i temaet og tilbyder  

konkrete redskaber og værktøjer til arbejdet i de fællesskaber, som børnene og de unge indgår i.



Evighedsbroen er tænkt som et symbol på udvikling af 
og arbejde med mental sundhed i Børn og Unge. 

Et symbol på kontinuitet og gentagelse. De skuldre vi 
står på. 

Evighedsbroen repræsenterer et fællesskab, hvor vi 
alle har plads. Hvor vi sammen - børn, unge og deres 
voksne - til stadighed er nysgerrige og undersøgende 
på, hvad der skal til, for at vi alle har det godt.   

Sammen må vi gå en runde mere på evighedsbroen 
for at dele viden, blive klogere og videreudvikle vores  
praksis. 

Evigheds- 
broen

Broen er derudover et billede på, at natur, kultur og æstetik  
også har betydning for vores mentale sundhed. 



I definitionen er der lagt vægt på to dimensioner. Den ene dimension handler om 
en oplevelse af at trives og have det godt. Den anden dimension er rettet mod 
evnen til at kunne fungere i en hverdag med de udfordringer, det indebærer.
Der er altså ikke lighedstegn mellem trivsel og livsmestring, men snarere tale om to 
elementer, som begge spiller en rolle i forhold til mental sundhed.

Definitionen af mental sundhed beskriver en udvikling, som børn og unge skal have 
hjælp til. Det er vigtigt for de voksne at blive klogere på, hvad det er, børn og unge 
skal lære for at trives og udvikle sig både hver for sig og i fællesskabet. 

Udviklingen og understøttelsen af børns evne til at mestre livet bygger på den 
centrale forståelse, at hvis en sådan udvikling skal finde sted, må børnene opleve 
evnen til livsmestring hos de voksne, som de er knyttet til i det daglige. Det gæl-
der deres forældre, og det gælder andre betydningsfulde voksne som for eksem-
pel de pædagoger og lærere, de hver dag er sammen med i dagtilbud, skole og 
fritidstilbud.

Trivsel og livsmestring er tæt forbundet 

med begrebet mental sundhed. Derfor 

bruger vi Sundhedsstyrelsen def inition af 

mental sundhed:

”Mental sundhed er en tilstand af 
trivsel, hvor det enkelte menneske 
kan udfolde sine evner, håndtere 
dagligdags udfordringer og stress 
og indgå i fællesskaber med andre 
mennesker.”

Definition af  
mental sundhed



Mental sundhed udvikles i relationer til andre mennesker - i de 
fællesskaber vi indgår i. Vi vil alle gerne have et godt liv. Skal vi ud-
vikle grundlaget for det gode liv, er det vigtigt, at vi begynder denne 
proces så tidligt i livet som muligt.

Sundhedssociolog og medicinsk forsker Aaron Antonovsky har 
defineret sundhedsfremme på følgende måde: 

”I stedet for at bruge alle ressourcerne 
på at forhindre folk i at falde i floden, 
er det bedre at give dem mulighederne 
for at lære at svømme i den.”

En sundhedsfremmende  
tilgang til mental sundhed

Alle børn har brug for at lære at svømme i livets flod, men selvom alle 
lærer at svømme, ved vi også, at floden opfører sig forskelligt afhængigt 
af, hvor børn svømmer. Nogle steder er der rolige strømme og altid en 
gren, de kan gribe fat i, hvis det bliver nødvendigt. Andre børn svømmer 
i mere uroligt vand med bølger og blæst. Uanset hvor i floden barnet 
svømmer, er det os – de voksne – som skal give dem mulighederne for 
fortsat at kunne svømme. 

Sundhedspleje, dagtilbud, skoler og fritidstilbud arbejder med sund-
hedsfremme og primær forebyggelse.

Det betyder, at der er indsatser, som understøtter udvikling af trivsel 
og sundhed både mentalt og fysisk hos alle børn og unge, så de bliver i 
stand til at mestre deres liv.  Samtidig er det vigtigt med mere specifikke 
indsatser i forhold til mistrivsel og udfordringer, som både kan ramme 
det enkelte barn, grupper af børn og det fællesskab, de er en del af.  



Et ståsted for arbejdet med mental sundhed kræver et klart og tydeligt børne- og unge-
syn, som ramme for ståstedet. Vores børne- og ungesyn er allerede beskrevet f.eks.  
i Børne- og Ungepolitikken og i det fælles pædagogiske grundlag for dagtilbuddene. 
Det er bl.a. tydeliggjort i disse fire udsagn, som udtrykker de bærende værdier i vores 
syn på børn og unge: 

• Børn og unge gør det rigtige, hvis de kan
• Børn og unge har ret til at indgå i meningsfulde fællesskaber
• Børn og unge har ret til deltagelse og medbestemmelse
• Børn og unge har brug for en alsidig og personlig udvikling

Børne- og ungesyn



Hvilken pædagogik 
kalder børnesynet på?
Når der bliver udtrykt et børne- og ungesyn, har det konse-
kvenser for pædagogikken både i dagtilbud, skole og fritid. 
Vores pædagogik skal derfor bygge på disse fire grundlæg-
gende værdier, når det handler om at fremme børnene og 
de unges trivsel og udvikling:

•  De voksne har ansvaret og sætter rammerne
•  De voksne er rollemodeller gennem tydelighed og guidning
•  De voksne respekterer og giver plads til børnenes og de 

unges bidrag og meninger
• De voksne møder børnene og de unge ift. deres udvikling



Der er tre elementer, som er afgørende i arbejdet med ståstedet. Tre elementer som hænger sammen, og 
som vi ved er med til at styrke trivslen og livsmestringen hos børnene og de unge. 

Fællesskaber
Alle har brug for at opleve at høre til, at blive 

forstået og at kunne bidrage i meningsfulde fæl-
lesskaber. Udviklingen af trivsel og livsmestring 
skabes først i relationen til forældre, og senere 
i andre fællesskaber, som giver mulighed for 

følelsesmæssig tilknytning. Det at høre til og at 
betyde noget for andre giver det enkelte menne-

ske en oplevelse af mening med livet.

Bevægelse
Bevægelse og livsmestring indvirker positivt 
på hinanden. Der er en tydelig sammenhæng 

mellem børns og unges trivsel, indlæring,  
koncentration og deres motoriske kompeten-
cer og aktivitetsniveau. Kropsbevidsthed og 

kendskab til muligheder for bevægelse, styrker 
selvtilliden, og giver mod på at deltagelse i 

mange forskellige fællesskaber.

Forældresamarbejde
Et godt forældresamarbejde fremmer barnets og den  
unges udvikling. Når forældre engagerer sig i deres 

børns og unges dagtilbuds-, skole- eller klubliv, har det 
en positiv effekt på barnets og den unges trivsel, udvik-
ling og mentale sundhed. Det samme gør sig gældende, 
når dagtilbud, skole eller klub interesserer sig for barnets 
og den unges liv i familien. Forældresamarbejde bygger 
på en forståelse af det samlede liv med de ofte mange 

fællesskaber, børn og unge indgår i.  

De tre bærende elementer i arbejdet 
med mental sundhed hos børn og unge



Børn og Unge har med Stærkere Læringsfællesskaber skabt en samarbejdskultur med fokus på at styrke faglighed og 
dømmekraft.

Ståsted for arbejdet med mental sundhed er et fælles grundlag og et fælles sprog for vores arbejde med trivsel og mental 
sundhed, og giver os et afsæt for udviklingen af indsatser til at fremme trivslen i de fællesskaber, som børnene og de 
unge indgår i. Det gælder lokale indsatser såvel som politiske prioriteringer og ifm. tværgående indsatser i Børn og 
Unge. Men for at ståstedet kan udleves, er det vigtigt, at de voksne skaber rammerne omkring børnene og de unge. 

Ståstedet er fundamentet for at styrke trivslen og de fællesskaber, som børnene og de unge indgår i. Vi er alle forskel-
lige, ligesom forudsætningerne for at arbejde med mental sundhed også er forskellige. Derfor skal der tages udgangs-
punkt i det lokale kendskab til børnene, de unge, forældregruppen og lokalområdet.

I bilaget ses en række idéer til handlinger og indsatser, som kan være med til at styrke arbejdet med mental sundhed i 
Børn og Unge. 

Ståstedet understøtter  
den daglige praksis
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