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http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Love-og-regler-for-gymnasiale-uddannelser/Uddannelsesbekendtgoerelser-for-de-gymnasiale-uddannelser
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Love-og-regler-for-gymnasiale-uddannelser/Uddannelsesbekendtgoerelser-for-de-gymnasiale-uddannelser
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Love-og-regler-for-gymnasiale-uddannelser/Uddannelsesbekendtgoerelser-for-de-gymnasiale-uddannelser
http://www.emu.dk/omraade/eud
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http://www.en-af-os.dk/
http://www.ungekompasset.dk/
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Ta’ fat i hinanden!

” Det bedste er bare at 
spørge ind, hvis man 
har mistanke om, 
at en elev har det 
dårligt. Det skader 
aldrig, men er ofte 
første skridt i den 
rigtige retning”

Find vej til 
hjælp på 
en-af-os.dk

Joe: 
Underviser elektrikere i 
grundforløb på Teknisk 
Erhvervsskole Center, 
København

Vidste du at...
Næsten hver femte unge i 10-24 års alderen 
ofte føler sig stresset.

Flere unge får stillet diagnoser på psykisk 
sygdom end for 15 år siden, og at ere er på 
antidepressiv medicin.

I takt med, at ere unge påbegynder en gymnasial 
uddannelse eller en erhvervsuddannelse, er der 
også ere, der dropper ud af uddannelserne. 

Og det er drengene, der er mindst tilbøjelige til 
at gå i gang med en ny uddannelse, hvis de først 
én gang er droppet ud. Personlige problemer er 
en af de vigtigste grunde til, at nogle elever ikke 
kan gennemføre en uddannelse, og vælger at 
droppe ud.

Heldigvis nytter det at handle i tide. Tal om det, 
hvis du har det dårligt psykisk eller har mistanke 
om, at en af dine kammerater har det – det 
hjælper!

Ta’ fat i hinanden!
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http://www.en-af-os.dk/da/VidenOgVaerktoejer/Har%20du%20brug%20for%20hjaelp.aspx
http://www.en-af-os.dk/da/VidenOgVaerktoejer/Har%20du%20brug%20for%20hjaelp.aspx
http://www.psykiatrifonden.dk/
http://headmatters.dk/
http://www.psykisksaarbar.dk/
http://www.en-af-os.dk/da/Kontakt.aspx
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