
Eksempel	på	grønt	kursus	afholdt	af	AFFORD	i	kommune	X.	
	
	
	
	
Formålet	 med	 kurset	 var	 over	 en	 bred	 front	 i	 kommune	 X	 at	 stimulere	 til	 øget	 anvendelse	 af	
evidensbaseret	 forebyggelse	 af	 børns	 og	 unges	 risikoadfærd	 –	 såsom	 kriminalitet,	 stofmisbrug,	
tobaksrygning,	sundhedsskadelig	adfærd,	mobning,	selvskade	mv.	–	og	at	øge	kompetencen	hertil.	
	
Antallet	af	kursusdeltagere	var	24,	og	de	var	udvalgt	således,	at	der	kom	repræsentanter	med	fra	
alle	relevante	og	centrale	’myndighedsområder’	såsom	socialforvaltning,	behandlingssektor,	politi,	
skolevæsen	m.fl.	
	
Kurset	 blev	 afviklet	 som	 eksternat	 over	 tre	 sammenhængende	 dage;	 alle	 dage	 fra	 09:00-16:00.	
Dagene	 blev	 brudt	 af	 en	 større	 frokostpause	 fra	 12:00-13:00,	 og	 af	 to	 mindre	 kaffepauser,	
formiddag	 og	 eftermiddag	 (plus	 kaffe	 ved	 ankomsten	 første	 dag).	 På	 initiativ	 af	 arrangøren	
sluttede	kurset	på	3-dagen	med	en	lille	afskedsreception.	
	
Indholdsmæssigt	 var	 kurset	 opdelt	 i	 to	 dele,	 A	 og	 B.	 A	 lagde	 beslag	 på	 Dag	 1	 og	 vedrørte	
spørgsmålet	om,	hvad	evidensbaseret	forebyggelse	af	risikoadfærd	er	–	og	de	muligheder,	krav	og	
begrænsninger	der	ligger	i	en	sådan	forebyggelse.	A	er	en	nødvendig	forudsætning	for	at	få	noget	
ud	af	B.	B	lagde	beslag	på	Dag	2	og	3	og	vedrørte	indsatser	og	indsatsområder.	
	
Det	forudsattes	som	udgangspunkt,	at	alle	deltagere	var	tilstede	under	hele	forløbet,	og	dette	blev	
også	 efterlevet.	 Ved	 kursets	 afslutning	 udleveredes	 et	 diplom	 for	 kursusdeltagelse-	 og	
gennemførelse	til	hver	enkelt	kursusdeltager.	
	
På	eget	initiativ	fra	kommunens	side	blev	der	fastlagt	og	gennemført	en	opfølgning	af	en	halv	dags	
varighed	to	måneder	efter	kursets	afholdelse	med	temaet:	Hvad	kan	og	bør	vi	nu	gøre,	undlade	at	
gøre	eller	gøre	anderledes	–	inden	for	vort	”eget”	område,	inden	for	andres	område,	i	samarbejde	
med	andre	eller	hele	generelt?	
	
Programmet	så	ud	som	følger:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

PROGRAM	
	
FØRSTE	 DAG:	 Hvad	 er	 evidensbaseret	 forebyggelse	 af	 risikoadfærd	 –	 muligheder,	 krav	 og	
begrænsninger.	Særlig	vægt	på:	Hvad	er	det	for	kompetencer/viden/færdigheder	man	skal	have,	
og	hvordan	får	man	dem?	
	

1. 09:00-09:30	 Hvorfor	evidensbaseret	forebyggelse?	
Hvad	er	evidensbaseret	forebyggelse	(”TRE-MODELLEN”)?	

	
2. 09:30-10:20	 Det	praktiske	problem:	Hvad	skal,	kan	og	bør	praktikeren	foretage	sig?	

Bl.a.	om	cost-benefit	analyser.	
	

3. 10:20-10:40	 Kaffepause	
	

4. 10:40-12:00		 Det	videnskabelige	problem:	Hvad	er	det	for	viden,	man	skal	bygge	på,					
’																																		og		hvordan	erhverver	vi	os	den?	

																																																						I:			Kilder	til	og	måling	af	risikoadfærd	(herunder	hvad	vi	kan	lære																
																																																									af	sammenligninger	i	tid	og	sted)	
5. 12:00-13:00	 Frokost	

	
6. 13:00-14:20	 Det	videnskabelige	problem:	Hvad	er	det	for	viden,	man	skal	bygge	på,	
																																									og	hvordan	erhverver	vi	os	den?	
							 	 												II:		Kilder	til	og	måling	af	effekt	
	 	 												III:	Den	veldokumenterede	teori	(”FIRKANTS-MODELLEN”)	
	
7. 14:20-14:40	 Kaffepause	

	
8. 14:40-16:00	 De	12	former	for	forebyggelse	(Strukturel-Pædagogisk-Situationel	 	

Individuel	X	Primær-Sekundær-Tertiær)	–	og	”DET	KRIMINALPRÆ-	
VENTIVE	COCKPIT”	
											I:		Om	inddragelse	af	befolkningen	for	alle	typer	(herunder	
															retsbevidsthed	o.lign.)	
										II:		Om	risikoen	for	stempling/kontraproduktivitet	ved	visse	
															typer	forebyggelse	(herunder	om	muligheden	for	at	forud-	
															sige	kriminalitet	

	
	
	
	
	
	
	



ANDEN	OG	TREDJE	DAG:	Om	indsatser	og	indsatsområder	for	de	forskellige	typer	af	forebyggelse.	
Det	 er	 ikke	 en	 praktisk	 gennemgang	 af,	 hvad	 man	 konkret	 har	 gjort	 i	 forskellige	 former	 for	
forebyggelse,	men	en	oversigt	over	og,	diskussion	og	begrundelse	for	særlige	typer	af	indsatser	og	
indsatsområder	 –	 herunder	 også	 eksempler	 på	 forebyggende	 tiltag,	 der	 ikke	 har	 den	 ønskede	
effekt.	
	
	
ANDEN	DAG:	Strukturelle	og	pædagogiske	indsatsområder	og	indsatser.	
	

A. Formiddag:	Strukturel	forebyggelse	
I. Socio-økonomiske	indsatser	
II. Indsatser	vedrørende	social	kapital	
III. Indsatser	vedrørende	voksenkontakter	(mentorer	mv.)	

	
	
						Frokost	
	
	

B. Eftermiddag:	Pædagogisk	forebyggelse	
I. Den	uformelle	sociale	kontrol	hvor	vi	bor	og	færdes	(byplanlægning	og	

renovering	mv.	af	områder)	
II. Det	sociale	mix	
III. Social	pejling	
IV. Information	og	holdningsbearbejdning	

	
	
TREDJE	DAG:	Situationelle	og	individuelle	indsatsområder	og	indsatser.	
	
								C.	Formiddag:	Situationel	forebyggelse	

I. Mindskning	og	vanskeliggørelse	af	muligheder	
II. Alternative	former	for	formel	social	kontrol	
III. Politiindsatser/Indretning	af	kriminalforsorg	–	alternative	sanktioner	

	
	
							Frokost	
	

	
D. Eftermiddag:	Individuel	forebyggelse	

I. Indsatser	vedrørende	selvkontrol/ADHD	
II. Behandling	af	alkohol/stofmisbrug	
	

	
Kursusafslutning	
	
	



	

UNDERVISERE:		
Flemming	Balvig	og	Lars	Holmberg.	
	
	
	

PRIS:		
Prisen	 for	 et	 sådant	 kursus	 er	 uafhængig	 af	 deltagerantallet	 (dog	 max	 24	 personer),	 og	 tager	
udgangspunkt	i,	at	arrangøren	sørger	for	egnede	kursuslokaler	og	forplejning.	For	undervisning	og	
udleveret	materiale	samt	alle	undervisernes	udgifter	i	forbindelse	med	planlægning	og	afvikling	af	
kurset	 og	 udgifter	 i	 forbindelse	 med	 transport	 (bortset	 fra	 forplejning	 og	 ophold	 under	 selve	
kursusforløbet)	er	prisen	90.000	kr.	+	moms,	hvilket	svarer	til	en	kursusafgift	på	3750	kr.	+	moms	
pr.	deltager.	
	
AFFORD	kan	også	påtage	sig	at	arrangere	et	sådant	kursus	som	internat	på	vort	faste	kursussted	–	
Slangerupgaard		Hotel	og	Kursuscenter		ved	Faxe	Ladeplads.	I	så	fald	er	merprisen	ca.	3000	kr.	+	
moms	 pr.	 deltager	 (vi	 udarbejder	 gerne	 et	 konkret	 tilbud,	 når	 vi	 kender	 tidspunkt	 og	
deltagerantal).	
	
	
	

	
	

Slangerupgaard	Hotel	og	Kursuscenter	


