
Et grønnere Holmstrupgård 
 

 
 

 

 

 

 

 

Januar 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Indholdsfortegnelse 
 

Baggrund for projektet ................................................................................................... 3 
Formål med projektet .................................................................................................... 4 
Målgruppe .................................................................................................................... 4 
Metoder og aktiviteter .................................................................................................... 5 
Projektmål .................................................................................................................... 8 
Evaluering .................................................................................................................... 8 
Organisering og samarbejdspartnere ............................................................................... 9 
Formidling .................................................................................................................... 9 
Forankring .................................................................................................................. 10 
Økonomi .................................................................................................................... 10 
Viden vi blandt andet er inspireret af ............................................................................. 10 
 

  



 3 

Baggrund for projektet 
 

I virksomhedsplanen for Holmstrupgård 2015 – 2016 fremgår det, at ét af Holmstrupgårds 

strategiske fokusområder de kommende år, er at udvikle en grøn profil:  

 

"Holmstrupgårds aktiviteter skal både i drift og behandling være præget af en ansvarlig 

holdning til miljøet i alle forhold. Og i stadig højere grad se på de muligheder, der findes til at 

integrere miljø- og naturhensyn med sundhed og aktiviteter for unge."1   

 

Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2010 dokumenterer, at personer, der har vedvarende 

psykisk sygdom, dobbelt så ofte har et usundt kostmønster (20,9 % vs. 12,9 % for ikke-

psykisk syge), en stillesiddende adfærd (34,7% vs. 14,5%) og er daglige rygere (38,8% vs. 

19,8%) i forhold til den generelle befolkning. Der er også langt flere storrygere (25,9% vs. 

10,1%) og svært overvægtige (20,9% vs. 12,9%), men til gengæld har personer med 

vedvarende psykisk sygdom samme høje interesse som den generelle befolkning for at ændre 

livsstil. Det vigtigste fokus for projektet er, hvordan vores unge kan drage nytte af, at 

institutionen bliver grønnere – både i kost, tænkemåde og i forhold til aktiviteter, der udbydes.  

 

Derfor har vi på Holmstrupgård et stærkt ønske om at give de unge mulighed for at skabe 

ændringer i deres eget liv, som kan forbedre deres livssituation, både fysisk og psykisk.  

Værktøjer til det at leve grønnere skal være en del af de ressourcer, de unge har med sig 

herfra. Det skal være en kompetence både fagligt (i forbindelse med uddannelses- og 

beskæftigelsesvalg) socialt (mere mod på at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter, møde 

foreninger og fællesskaber mv.) og personligt, da det at være grøn også skal give selvværd via 

viden og aktiviteter og herigennem styrke de unges selvværd, velbefindende og generelle 

livskvalitet. 

 

Holmstrupgård skal være foregangsinstitution på det grønne område og udvikle en samlet grøn 

profil, der bygger på fire elementer, hvor inddragelse af de unge og udvikling af de unges 

kompetencer går igen i alle elementer. Vi skal i fællesskabe arbejde med:   

 

Sundhed og Motion  

Sundhedspolitikken er et væsentligt element i Holmstrupgårds grønne profil. Vi skal have fokus 

på at forbedre de unges livsvilkår gennem læring om og aktiviteter med sund kost, motion og 

trivsel.  

 

Økologi og Kost  

Vi vil arbejde for at mængden af økologi og hjemmeproduktion øges i kosten, og at en samlet 

sund madkultur (sammenhæng mellem produktion – indkøb – tilberedning) bliver en naturlig 

del af de unges kompetenceopbygning/ bliver formidlet til de unge. Kantinen på Holmstrupgård 

har allerede et højt fokus på økologi, og den kompetence, der ligger her, skal bredes ud til 

afdelingernes køkkener, hvor de unge er med til at lave mad. Dog er det vigtigt at pointere at 

økologi ikke er det afgørende på afdelingerne. Her skal sund kost generelt have førsteprioritet 

frem for fokus på økologi.  

 

Miljø og Forurening  

Holmstrupgårds aktiviteter skal både i drift og behandling være præget af en ansvarlig 

holdning til miljøet i alle forhold, og i stadig højere grad se de muligheder, der findes til at 

integrere miljø- og naturhensyn – også sammen med de unge, hvor det kan lade sig gøre.  

 

Genbrug og Energi  

Vi skal være en institution, der nysgerrigt forfølger mulighederne i metoder, der kan 

understøtte genbrug og samtidige bidrage til en reduktion af Holmstrupgårds samlede 

                                           
1 Holmstrupgårds Virksomhedsplan 2015-2016 s. 4  
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energiforbrug. De unge skal udfolde deres fantasi og blive mere miljøbevidste, fx i forbindelse 

med temauger i skolen eller forløb på afdelingerne.  

 

Der skal sigtes mod en samlet stigende integration af de fire anførte elementer på Holmstrup-

gård og i arbejdet med de unge. Projektet er navngivet: ”Et grønnere Holmstrupgård”. 

Formål med projektet 
På Holmstrupgård tror vi på og har set, at miljø og sundhed interesserer de unge. Det kan give 

dem nye kompetencer, og give os som medarbejdere nye værktøjer, så vi bedre kan nå vores 

mål om, at støtte og hjælpe de unge med at skabe sig et bedre liv. Herunder at de bliver i 

stand til at leve et liv så nær det normale – og selvopholdende - som muligt, og hele tiden 

med respekt for deres individuelle særegenhed. Det gør vi ved at give de unge mulighed for at 

udvikle egne færdigheder, øge deres sociale og personlige kompetencer og evner til at indgå i 

relationer med andre mennesker. 

 

De unge vil via det grønne projekt opleve en endnu mere helhedsorienteret behandling, idet de 

oplever at kunne bruge deres evner og gøre en forskel i grønne fællesskaber og til gavn for 

dem selv, for andre og samfundet:  

 

"Alle undersøgelser og rapporter peger i samme retning – at det er tilknytning til positive 

sociale fællesskaber, der skaber grobund for at kunne påvirke unges socialiseringsmønstre, og 

her spiller gode aktive foreningstilbud en positiv rolle." 

 

Det er sundt for unge, at opleve et positivt, grønt fællesskab, hvor respekt for hinanden, 

naturen og fællesskabet er nøglebærende værdier. 
 

Vi ønsker derfor at: 

 Lære de unge at tænke mere miljøansvarligt  

 Give dem et indblik i, hvordan deres adfærd påvirker omverdenen   

 Opbygge de unges grønne faglige, sociale og personlige kompetencer 

 Styrke de unges selvværd, identitet og selvopfattelse 

 Øge incitament til at indgå i fællesskaber – og gøre det 

 Øge sundheden hos den enkelte  

 

Vi vil skabe mere interesse og motivation hos de unge for at tænke grønt. Vi vil inkludere dem 

i projekter (med den nødvendige støtte), der samtidig med at opbygge deres indsigt i grønne 

emner også bygger bro til relevante foreninger. Da isolation kan være en stor hæmsko for de 

unge, kan det grønne fokus virke som en løftestang for at skabe fællesskaber inden- og 

udenfor Holmstrupgård. På den måde kan vi være med til at få dem engageret og integreret i 

samfundet.  

Sidegevinster er et reduceret energiforbrug på Holmstrupgård, et bedre arbejdsmiljø og 

sundere medarbejdere.  

 

Målgruppe 
Holmstrupgårds målgrupper er: 

- Unge med skizofreni og andre psykotiske lidelser  

- Unge med personlighedsforstyrrelser (f.eks. borderline og spiseforstyrrelser)  

- Unge med opmærksomhedsforstyrrelser (f.eks. ADHD)  

- Unge med kontaktvanskeligheder (f.eks. Aspergers syndrom)  

- Afdelinger til særligt udsatte unge  

- Unge voksne (18-30 år) med spiseforstyrrelser  
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En stor del af de unge har forud for opholdet på Holmstrupgård haft tilknytning til børne- og 

ungdomspsykiatriske hospitaler i form af indlæggelse eller ambulant udredning. Ekspertisen fra 

hospitalet videreføres på Holmstrupgård gennem et tæt samarbejde, som blandt andet 

varetages af vore speciallæger i psykiatri. Holmstrupgård samarbejder desuden med Børne- og 

Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midt. 

 

I projektet ”Et Grønnere Holmstrupgård” deltager samtlige unge og medarbejdere i det omfang 

det er muligt, da projektet er tænkt som en udvidelse af den miljøterapeutiske tilgang vi som 

institution allerede arbejder ud fra.  

Metoder  
 

Bæredygtighed  

I rapporten “Sustainable Happiness”2 påvises der en sammenhæng mellem mennesker, der har 

en bæredygtig livsstil og en højere opfattelse af lykke. Det åbner for en helt ny måde at tænke 

bæredygtighed på hvor fx affaldsreducering og bæredygtighedsprojekter anses som projekter, 

der kan skabe større glæde og trivsel. En bæredygtig udvikling kan være drivkraften for mere 

vitale og livlige fællesskaber, hvor unge ved at hjælpe hinanden og sammen udvikle sig i en 

bæredygtig retning, også oplever en større grad af tilfreds og lykke i deres liv. 

 

Vi skal arbejde målrettet på at engagere de unge i bæredygtige projekter – så de oplever og 

føler, at de er med til at gøre en forskel i fællesskab, der skaber glæde. De unge skal lære at 

tænke og handle mere ”grønt” og de unge skal via grønne projekter have udvidet deres 

kompetencer ved at indgå i processen med grøn omstilling. Dels for at tænke mere grønt, men 

også for at tage skridt i forhold til at kunne fungere i fællesskaber i foreninger og senere på en 

arbejdsplads. Susanne Kuehn, Ph.D. Center for Ungdomsforskning, skriver i ”Unge og 

miljø”(2003): 

 

”Et element i det er, at vi skal lægge mere vægt på fællesskabet og ansvaret over for 

fællesskabet. Vi må synliggøre, at andre også gør noget for miljøet, fordi det er vigtigt, at den 

enkelte ikke føler sig alene om opgaven. På det grundlag tror jeg, vi kan udvikle en højere 

miljøbevidsthed blandt unge”. 

 

I forbindelse med omstilling af Holmstrupgård til en grønnere institution har vi en unik 

mulighed for at udnytte de pædagogiske og undervisningsmæssige værktøjer, der ligger i 

projektarbejde, interessebaseret læring, samt innovationsprocesser, koblet med viden og 

læring om miljø og sundhed. I Metodehåndbogen som er et redskab for medarbejderne, 

beskrives de fire overordnede målområder for dokumentationsarbejdet af arbejdet med de 

unge. Områderne er Uddannelse & Beskæftigelse, Fysisk & Mental sundhed og trivsel, Sociale 

kompetencer & Relationer, Færdigheder i forhold til selvstændig tilværelse 

 

Disse er grundstenene i det pædagogiske arbejder og de grønne aktiviteter kan være med til 

at understøtte de pædagogiske mål og være et lærings- og udviklingsværktøj overfor de unge.  

 

Miljøterapeutisk tilgang  

De sidste 10-15 år er der på Holmstrupgård kommet flere unge til med alvorlige psykiatriske 

vanskeligheder. Det har betydet, at vi kontinuerligt har skullet skærpe vores faglige fundament 

for at kunne understøtte og hjælpe de unge i deres udvikling. Unge med alvorlige psykiatriske 

vanskeligheder har brug for en omfattende behandlingsindsats, som ofte bedst gives ved, at 

det samlede miljø, som de befinder sig i, har fokus på at give dem den terapeutiske hjælp og 

støtte, som de har brug for, således at de kan komme i en positiv udvikling.  

                                           
2 Rapporten kan downloades her: “Sustainable Happiness” 

http://mst.dk/media/130530/141203-sustainable-happiness.pdf
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Derfor er der krav til at personalet:  

 fremmer en givende og udviklende kontakt med de unge  

 indgår i positive relationer med de unge  

 giver omsorg og håb til de unge  

 rummer og udholder samvær i et miljø præget af smerte, frustration, opgivenhed, 

aggression, mm.  

 agerer og reagerer professionelt i miljøet og relationerne og på de hændelser, der 

opstår  

Den miljøterapeutiske tilgang går godt i spænd med et grønnere fokus, da der er fokus på 

relationsopbygning, positive fællesskaber, udvikling af den enkelte og en helhedsorienteret 

indsats.  

Sundhed og psykisk velbefindende 

I begyndelsen af 2012 nedsatte Vidensråd for Forebyggelse en arbejdsgruppe, som fik til 

opgave at samle og vurdere den videnskabelige litteratur om effekter af livsstilsinterventioner 

hos personer med psykisk sygdom. Formålet var at undersøge, hvad skal der til, hvis man vil 

opnå positive resultater for målgruppen.  

Personer med psykisk sygdom oplever, at der er en række barrierer for at ændre livsstil. De 

væsentligste barrierer er knyttet til symptomer på den psykiske sygdom (fx manglende energi 

og initiativ), til bivirkninger ved den medicinske behandling (fx vægtøgning og træthed) samt 

til deres livssituation (fx social isolation og vanskeligheder ved at skabe struktur). Individuelle 

hensyn og støtte fra det professionelle og personlige netværk er derfor af stor betydning i 

forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af livsstilsinterventioner og -aktiviteter. Og 

det med udgangspunkt i disse resultater at Holmstrupgård ønsker at styrke indsatsen for 

enkelte unges velbefindende ud fra et holistisk perspektiv, hvor kost, motion mv. i højere grad 

bliver et fokuspunkt hos institutionens unge og medarbejdere.  

Derfor er det vigtigt, at medarbejderne og de unges miljø og omgivelser bidrager til og støtter 

op om sundere livsstilsvalg og at institutionen kan inspirere og ’smitte af’ på den unge.  

Det skal blandt andet foregå ved at der organiseres sundhedsfremmende, frivillige aktiviteter 

som fx motionstilbud (Holmstrupgårdløbet), opmærksomhed og oplysning omkring 

sammenhængen mellem kost og psykisk velbefindende. Og i det hele taget aktiviteter, der er 

med at til at fremme og vække den unges opfattelse af at indgå i et fællesskab med sin 

omverden.  

 

 

Aktiviteter  
 

Pilotprojekt – Grøn temamåned  

Projektet indledes med en grøn temamåned, hvor unge og medarbejdere præsenteres for 

mulighederne i projektet. Temamåneden har til formål at fungere som pilotprojekt, hvor de 

unge får grundlæggende viden om miljø- og sundhedsfagspecifikke emner, de unge skal også 

lære noget om at arbejde i projekter, innovationsprocesser og hvordan grønne tiltag kan have 

betydning for økonomi og entreprenørskab. Under temaugerne arbejdes der med:  
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Etablering af grøn inspirationsblog  

Der etableres en blog, hvor det er muligt for medarbejdere, unge, pårørende at komme med 

forslag til aktiviteter mm. Inputs og idéer vil blive gennemgået og kategoriseret under ét af de 

fire områder. Disse inputs og idéer vil efterfølgende blive inddraget og brugt i projektet (se 

forslag til idéer nedenfor – som de unge og medarbejderne allerede er kommet med). 

Temamåneden startes med en skraldeindsamling på området omkring Holmstrupgård, som 

markerer igangsættelsen af projektets implementering.  Ugerne forløber således:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temaugerne skal bruges til at indsamle erfaringer og afprøve projektets potentiale og 

muligheder blandt målgruppen. I de følgende 23 måneder skal unge og medarbejdere udvikle 

den grønne profil både individuelt, i fællesskaber og på Holmstrupgård.  

 

 

Ideer til projekter 

Idéerne er utallige. Det følgende er de første idéer – men vi skal have de unge endnu mere på 

banen. Det vigtigste er, at idéerne motiverer de unge! Det skal være idéen i sig selv og 

muligheden for at arbejde med den, skabe samarbejde, få succes, vise frem osv. der skal være 

motivationsfaktor.  

 

Minihaver  

 Lære at gro madvarer i bymiljø – her er planen at tilknytte en gartner som tovholder  

 Formidle viden til hinanden, familie, pårørende og venner 

 Forarbejde produkter og bruge urter osv. til madlavningen på afdelingerne  

 

Husdyr  

På Holmstrupgård er der allerede heste og geder, men nogle af de unge har udtrykt interesse 

for at øge bestanden. Det kunne fx være:  

 Høns – pasning og opdræt kunne indgå som et projekt eller fritidsaktivitet  

 

Tøjbytte 

 Indsamling af tøj  

 Planlægning af årligt tilbagevendende bytte-event 

 

Genbrugs-workshops 

 Lære at forarbejde brugte materialer til brugbare ting 

 Formidle hvordan man kan genbruge/ omdanne tøj, indretning, mv.  

 Punge og tasker af gamle magasiner 

 

Grøn kunst 

 Udtrykke sig med materialer fra naturen  

Uge 1. Miljø og forurening (skraldeindsamling)  

Uge 2. Økologifokus (kantinen)  

Uge 3. Genbrug og energi (værkstedet)   

Uge 4. Projektuge i skolen 
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 Planlægge og afholde udstilling fx som led i HOF-holdet Kreativt Værksted  

 

Ren natur 

 Planlægge og afholde skraldeindsamling en gang om året  

 Lave billedserier med naturforbedringer 

 

Gymnastik for alle 

 Lære om hvad daglige øvelser gør ved helbredet 

 Planlægge og afholde fælles gymnastik-seancer 

 Øge lysten til at indmelde sig i en idrætsforening 

 

Lær at fiske 

 Lære de unge selv af fange aftensmaden 

 Forberede de unge på indmelding i fiskeklub. 

 

Holmstrupgård motionsløb  

 For unge, medarbejdere og pårørende  

Afholdes i maj måned på områderne omkring Holmstrupgård  

 

Grøn pulje  

Vi har en målsætning om at inkorporere grønne projekter og ideer i undervisningen på 

Holmstrupgård og i fritidsdelen blandt andet gennem oprettelsen af et årshjul med faste 

aktiviteter året rundt. For at fremme grønne tiltag oprettes der en pulje, hvor medarbejdere 

kan søge om tilskud der skal være med til at finansiere aktiviteter med de unge. Det kan 

blandt andet ske gennem projektarbejde i skolen i følgende fag:  

 

 Matematik (beregning af elforbrug i samarbejde med værkstedet)  

 Biologi (undervisning i natur- og miljø og hvordan vi påvirker omverden)  

 Gymnastik (flere muligheder for fysisk aktivitet på skoleskemaet)  

 

Lærere og pædagoger samarbejder om at tilrettelægge og koordinere de forskellige 

idéer/projekter, som skal gennemføres. I forbindelse hermed afdækkes muligheder for at 

skabe kontakt til relevante foreninger og grupper i lokalområdet og på landsplan med henblik 

på fremtidigt samarbejde.  

Projektmål 
1. Min. 50 % af de unge giver efter de 24 måneder udtryk for, at deres interesse for miljø og 

sundhed er vakt 

2. Min. 80 % af de unge har deltaget i et eller flere grønne projekter på Holmstrupgård. 

3. Min 50 % af de unge har i perioden været involveret i projekter, der på den ene eller anden 

måde byggede bro til ”eksterne” aktører (foreninger, andre unge mv.) og som på den måde 

har haft betydning for deres sociale kompetencer 

4. 60 % af kosten i kantinen på Holmstrupgård er økologisk. 

5. De enkelte afdelinger har øget bevidstheden omkring og brugen af økologiske varer 

6. Forbruget af papkrus og printpapir er reduceret med 25 %  

7. Elforbruget er reduceret  

8. Holmstrupgård er foregangsinstitution på det grønne område. 

9. De unge har fået et bedre kendskab til de grønne værdier, som de kan få livslang glæde af.   

Evaluering 
Projektmålene evalueres således: 

1. De unges interesse for miljø og sundhed evalueres ved interview  

2. Registrering af de unges deltagelse i interne og eksterne projekter samt tilfredshed 

3. Betydning for sociale kompetencer evalueres ved interview 
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4. Antal unge, der har meldt sig ind i en forening eller på anden måde skabt eksterne 

relationer registreres  
5. Økologisk kost på Holmstrupgård registreres via indkøb 

6. Forbruget af papkrus og printpapir registreres ved indkøb 

7. Elforbruget registreres ved måling  

8. Der foreligger skriftlig beskrivelse af hvad den grønne kompetenceprofil kan indeholde 

9. Holmstrupgård er foregangsinstitution på det grønne område. Det dokumenteres bl.a. 

ved antal formidlingsaktiviteter og antal deltagere samt deltagernes tilkendegivelser  

CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling vil være tilknyttet som ekstern evaluator, og vil i 

slutningen af 2017 foretage interviews med de unge, medarbejdere og samarbejdspartnere. 

Der udgives ”grøn” evalueringsrapport primo 2018.  

 

Holmstrupgård dokumenterer mål og resultater efter Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale 

område. Dette vil ligeledes ske i/ omkring de unges opnåelse af faglige, sociale og personlige 

kompetencer i projektet.  Kvalitetsmodellens formål er at sikre dokumentation og synlighed af 

indsatsen. Modellen har til hensigt at styrke brugerinddragelse og medindflydelse. Der er fokus 

på de unges kontinuerlige faglige og personlige udvikling og læring samt at der sikres 

kontinuitet og sammenhæng i tilbud på tværs af Holmstrupgårds afdelinger både på matriklen 

og i de eksterne tilbud.  

Organisering og samarbejdspartnere 
 

Projektansvarlig:  Forstander Knud Ilsø Byskov   

Daglig projektleder:  Holmstrupgård stiller informationsmedarbejder til rådighed samt 

  administrative medarbejdere 

Projektgruppe:  Sofie Antonsen, Ronny Buelund, Anne Hove, Birgitte Nellemann  

 

Samarbejdspartnere 

Eksterne:  

Århus Kommune 

Lokale/ landsdækkende foreninger herunder:  

- Økologisk Landsforening  
- Ung Energi http://www.ve.dk/midtjylland 

- Fællesgartneriet i Brabrand  

Gartner/ anlægsgartner (Pensioneret)  

 

Interne:  

Daggruppen  

Bogruppen  

Døgnafdelinger (unge og medarbejdere) på Holmstrupgård 

Kantinen på Holmstrupgård  

Formidling 
Budskab 

Formålet med formidlingen af ”Et Grønnere Holmstrupgård”, er at skabe bevidsthed om 

hvordan arbejdet med miljø og sundhed kan udvikle gode, sunde og miljøvenlige værdier og 

aktiviteter blandt unge med psykiske lidelser samt at profilere Holmstrupgård som en ”grøn” 

institution.  

 

Målgrupper  

 De unge  

 Pårørende og familie  

 De ansatte  

 Det sociale felt 

http://www.ve.dk/midtjylland
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 Det miljø- og sundhedsmæssige område 

 Kommuner 

 Forskningsinstitutioner 

 Omverdenen 

 

Her er både tale om formidling af ren information om projektet, men der eksisterer også et 

ønske om at inddrage én eller flere af målgrupperne mere aktivt i projektets formidling, bl.a. 

via interviews, video m.m. - både til internt og eksternt brug. Projektet kan også være en 

platform for de unge til at dyrke deres interesser (fx Minihave, dyrepasning, genbrug/ 

redesign) og på den måde give dem mulighed for at formidle disse.   

 

Medier 

- interne medier:  

 Nyhedsbrev  

 Pjece  

 Plakat  

 Blogside 

 

 - eksterne medier:  

 Lokalaviser (pressemeddelelse)  

 Fagblade  

 Hjemmeside  

 LinkedIn  

 Facebook 

Forankring 
Efter 24 måneders projektarbejde er de grønne værdier forankret og internaliseret i hverdagen 

på Holmstrupgård. Det skal ske ved at skabe interesse og motivation blandt medarbejdere og 

unge for at projektet forankres. Derfor skal der løbende evalueres på projekter/ tiltag og ideer 

på området og videreformidles internt, så vi sikrer den bedste mulige udvikling og opbakning.  

 

Økonomi 
For at igangsætte og gennemføre projektet har vi brug for midler til: 

 Aflønning af en projektkoordinator  

 Indkøb af nødvendigt materiale 

 Afholdelse af aktiviteter 

 Midler til evaluering, dokumentation og formidling 

 

Der er afsat et budget i administrationen, der primært er tiltænkt markedsføringsmateriale til 

internt brug (fx oplysningsplakater, indkøb af materiale fx til skraldeindsamling mv.)  

 

Viden vi blandt andet er inspireret af:  
http://ucl.dk/forskning-og-viden/projekter-og-resultater/jordbrug-som-ramme-for-udsatte-

unges-socialisering-og-identitetsdannelse/ 

http://danishsciencefactory.dk/uddannelse-b%C3%A6redygtig-udvikling-kr%C3%A6ver-

samarbejde 

http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/idraettens-outsidere-inklusion-eller-eksklusion-af-

vanskeligt-stillede-boern-og-unge-i-idraetten/439f59a9-85db-4a8b-9f87-a0e5011ffe80 

http://www.vidensraad.dk/nyhed/ny-rapport-om-psykisk-sygdom-og-%C3%A6ndringer-i-

livsstil 

 

http://ucl.dk/forskning-og-viden/projekter-og-resultater/jordbrug-som-ramme-for-udsatte-unges-socialisering-og-identitetsdannelse/
http://ucl.dk/forskning-og-viden/projekter-og-resultater/jordbrug-som-ramme-for-udsatte-unges-socialisering-og-identitetsdannelse/
http://danishsciencefactory.dk/uddannelse-b%C3%A6redygtig-udvikling-kr%C3%A6ver-samarbejde
http://danishsciencefactory.dk/uddannelse-b%C3%A6redygtig-udvikling-kr%C3%A6ver-samarbejde
http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/idraettens-outsidere-inklusion-eller-eksklusion-af-vanskeligt-stillede-boern-og-unge-i-idraetten/439f59a9-85db-4a8b-9f87-a0e5011ffe80
http://www.idan.dk/vidensbank/downloads/idraettens-outsidere-inklusion-eller-eksklusion-af-vanskeligt-stillede-boern-og-unge-i-idraetten/439f59a9-85db-4a8b-9f87-a0e5011ffe80

