
Forebyg unges brug af stoffer 

Boys and Girls Plus

Boys and Girls

Boys & Girls Plus udspringer af det tidligere projekt  
“Boys and Girls”: www.boysandgirlslabs.eu

Boys & Girls Plus er et forebyggelsesprojekt 
rettet mod unge i alderen 13-19år. Projektet 

tilbyder lærere, klubmedarbejdere og 
ungemedarbejdere i Europa, innovative 

online og offline materialer til at øge unges 
viden om sund livsstil og risici forbundet 

med brugen af illegale stoffer. 

Boys & Girls Plus støttes af Europæiske Union’s Civil Justice Program (2007-2013), der har 
til formål at styrke frihed, sikkerhed og retfærdighed: 
http://ec.europa.eu/justice/

Synspunkterne i denne publikation deles dog ikke nødvendigvis af den Europæiske Union

Projektet støttes af den 
Europæiske Union.

Støttet af EU

“Boys and Girls”producerede en serie af sundhedsfre-
mmende webfilm målrettet unge. En gruppe, der er 
svære at nå med traditionelle sundhedskampagner.
I projektet undersøgte en række forskere, animatører 
samt teenagers, hvor effektive nye medieplatforme 
er i kommunikationen med unge mennesker omkring 
sundhed.

www.boysandgirlslabs.eu
http://ec.europa.eu/justice/
http://www.youtube.com/watch?v=70rqVdc5AyY


Materialer og kursus 

Hvad skal du gøre?

Boys & Girls Plus tilbyder lærere og andre 
undervisere et gratis og komplet 

undervisningsmateriale, bestående af læreplaner 
og arbejdsopgaver beregnet til lektioner af 45-90 

minutters varighed. Materialet tager 
udgangspunkt i indholdet af ”Boys & Girls” 

webfilmene, som også bruges aktivt i 
undervisningen. 

Hvis du gerne vil være spydspids for 
projektet, og bruge undervisningsmaterialet 
som en af de første, skal du gøre følgende:

Undervisningsleder Anne Sofie Fraenkel
Sex & Sundhed
Jernbanegade 16
DK- 5000 Odense C.
Email: asf@sexogsundhed.dk 
Tlf.: 25 24 80 01

Kontakt

Et projekt udført af:

Synspunkterne i denne publikation deles dog ikke nødvendigvis af den Europæiske Union

Business Solutions Europa

Boys & Girls Plus tilbyder tillige lærere 
samt andre undervisere et gratis kursus i 

brugen af undervisningsmaterialet.

Tilmelde dig kurset i brugen af 
undervisningsmaterialet snarest 
muligt.  

Forhåndstilmelde en skoleklasse eller en gruppe på ca. 
25 unge, og derved give dem muligheden for at være 
blandt de første i Europa der får mulighed for at bruge 
det nye materiale.  

Undervisningsmaterialet vil være 
tilgængeligt sidst i 2014, og kurset i 
brugen af dette vil finde sted først i 

2015.

Projektleder Nathalie Cunin
Sex & Sundhed
Jernbanegade 16
DK- 5000 Odense C.
Email: nc@sexogsundhed.dk
Tlf.: 25 24 80 11


