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Lemvig Ungdomsgårds handleplan / sundhedspolitik 
Vi har udarbejdet vores handleplaner med udgangspunkt i Sundhedspolitikken. 

Udarbejdet august 2016 

 

 

På Lemvig Ungdomsgård er vi særlig forpligtet i forhold til at udmønte og implementere 

Lemvig kommunes sundhedspolitik. 

Psykisk og fysisk trivsel, er forebyggende for at mestre egen tilværelse. Alle har ret til 

lighed i sundhed, og et af vores grundsten er at mindske den sociale ulighed. 

 

Vi spiller en afgørende rolle i at sikre, at kommunens unge bliver socialiseret ind i nogle 

gode vaner som både er sundhedsfremmende og forebyggende. 

 

Lemvig Ungdomsgård skal arbejde med, at sætte pejlemærker for sundhed på flere 

forskellige niveauer. Både i et børne og unge perspektiv samt et personaleperspektiv. Og 

det skal vi gøre på både den korte og den lange bane. 

 

 

Fokusområder 

 Børn og unges sundhedsvaner 

 Sundhedsvaner KRAM (kost, rygning, alkohol, motion og mental sundhed) 

 Tidlig indsats for voksne borgere med sundhedsrisiko 

 Sundhedsfremme på arbejdspladsen 

 

Rygning 

Der er totalt rygeforbud på hele Lemvig Ungdomsgårds matrikel på alle tidspunkter af 

døgnet – Det er gældende for medlemmer, ansatte og gæster. 

 

Der afholdes med jævne mellemrum kampagneuger og aktiviteter omkring forebyggelse af 

rygning – Målrettet de forskellige aldersgrupper. 
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Mad og Måltider                                                                                              

Der arbejdes bevidst på at videregive sunde kostvaner til børn og unge, både gennem tale 

og ved at tilbyde let adgang til sunde alternativer. 

Der tilbydes hver dag et sundt måltid i frugtboden der altid inkluderer 1 stk. frugt og 

ligeledes stilles der hver dag koldt vand frem i cafeen. 

Måltider handler om sunde kostvaner, men er også en social handling der giver mulighed 

for at styrke relationer, sætte fokus på hygiejne og lære sociale spilleregler. 

 

Det er ikke tilladt at medlemmerne medbringer slik, sodavand og kage på Lemvig 

Ungdomsgård. Ligeledes er energidrikke forbudt under alle forhold. 

 

Hvis der er meget under- eller overvægtige medlemmer, adresserer medarbejderne det og 

igangsætter motivering af kostvaner og/eller motion. Hvis det skønnes nødvendigt, 

inddrages forældrene. 

 

Der skal udarbejdes en konkret mad- og måltidspolitik for Lemvig Ungdomsgård. Politikken 

skal være færdig den 1. Oktober 2016 

 

Alkohol og stoffer 

Der arbejdes kontinuerligt på at udskyde de unges alkoholdebut og bl.a. er Lemvig 

Ungdomsgård tovholder på et SUA projekt i samarbejde med Sundhedsafdelingen og 

Kræftens Bekæmpelse. 

 

Ungerådet på Lemvig Ungdomsgård har afholdt kampagne på Lemtorpskolen og vil fortsat 

arbejde med events der skal italesætte alkoholdebut. 

Medarbejderne har i samarbejde med SSP stor fokus på tidlig opsporing af alkohol, hash 

og andre stoffer. Der arbejdes intensivt med forebyggelse blandt medlemmer med særlige 

behov, både sociale, psykiske og fysiske. 

 

SSP samarbejder tæt med værtshusene i forhold til opsporing af problematikker. 

 

Der forefindes ikke alkohol på Lemvig Ungdomsgård til arrangementer, hverken for børn, 

unge eller voksne. 

 

Motion 

Vi har altid haft, og vil fortsat have stor fokus fysiske aktiviteter og vil fortsat udvikle på 

konceptet om at alle medlemmer på Lemvig Ungdomsgård kan og skal være fysisk aktive. 

 

Vi skal tilbyde en bred vifte af aktiviteter med vandsport, cross, boldspil, klatring og udeliv. 

Lemvig Ungdomsgård skal deltage i lokale begivenheder såsom Byløb mm  



Mental sundhed 

Alle medarbejdere på Lemvig Ungdomsgård skal være i stand til at yde støtte og 

rådgivning til børn og unge. 

Her skal være et inkluderende miljø, der fremme tolerance, trivsel og robusthed, så børn 

og unge bliver i stand til at mestre forhold der har betydning for deres sundhed. 

 

Lemvig Ungdomsgård anvender KRAP, der er et socialpædagogisk koncept. KRAP står for 

Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. KRAP er kendetegnet ved at 

tage udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker, ved en systematisk 

inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer, samt ved en udpræget vægt på 

det positive, det, der virker. Det ligger endvidere i KRAP, at det bygger på en såkaldt 

konstruktivistisk forståelse af mennesket i dets miljø. Denne tænkning danner fundament 

for vores måde at arbejde med børnene og de unge på, men også den måde vi er 

kollegiale sammen. 

 

Sundhedsfremme på arbejdspladsen 

Lemvig Ungdomsgård har værdibaseret ledelse og forsøger at lave et arbejdsmiljø der 

fokuserer på alle de faktorer der i arbejdslivet har betydning for den enkeltes sundhed og 

trivsel. 

 

Der udarbejdes APV og herigennem adresseres optimering af arbejdsforholdene. 

 

Alle medarbejdere er tilbudt, og opfordres også fremadrettet til deltagelse på 

rygestopkurser. 

 

Der indføres totalt røgfrihed i arbejdstiden på Lemvig ungdomsgård pr. juli 2017. 

 

Alle medarbejdere deltager i frivillig frugtordning, hvor man indbetaler et beskedent beløb 

hver måned og herefter har fri adgang til frugt i arbejdstiden. 

 

Der er fokus på at lave sociale arrangementer for medarbejderne. 

 

Lemvig Ungdomsgård 

5. September 2016 

Carsten Kristiansen 


