
Kan keramikaktiviteter bruges som sundhedsfremme for unge med ondt i livet? Det vil et 2-årigt

pilotprojekt hos FOKUS Folkeoplysning undersøge. Projekt Ler Former Mennesker er støttet af Det

Obelske Familiefond og er et samarbejde med bl.a. Center For Mental Sundhed, Cerama, Headspace

Aalborg og Ventilen Aalborg. 

125 unge får gratis keramiktilbud

125 unge op til 25 år kan frem til og med år 2023 deltage gratis i pilotprojektet Ler Former Mennesker

i FOKUS Folkeoplysnings keramikværksted, KERAMIKKEN, på Strandvejen i Aalborg Vestby. Projektets

formål er at undersøge, om meningsgivende keramikaktiviteter kan hjælpe sårbare unge til et gladere

liv. Aktiviteterne tager afsæt i specialdesignede træningskoncepter udviklet med keramikfirmaet

Cerama. De unges mentale trivsel følges af forsker Anders Petersen og sociologistudiet ved Aalborg

Universitet samt løbende målinger efter WHO-5’s trivselsindeks. Det Obelske Familiefond har valgt at

støtte pilotprojektet med en bevilling på en halv million kroner. De første hold starter primo januar

2022. I alt 18 hold med hver 7 deltagere og 6 mødegange.

Et tværfaglige samarbejde

De unge kan deltage gennem et frit optag, gennem frivilligorganisationerne Headspace og Ventilen

Aalborg eller henvises til projektet via Center For Mental Sundhed i Aalborg Kommune. Her har man

gode resultater med projektet Kulturvitaminer, hvor borgere med angst, stress eller depression inviteres

ind i byens kulturtilbud, et initiativ Aalborg Kommune gerne ser udbygget: 

-Vi ønsker at Kulturvitaminers arbejde med at samtænke kultur og sundhed også kommer den

voksende gruppe af sårbare unge til gode. Det får vi mulighed for at afprøve gennem projektet Ler

former mennesker, hvor vi får dokumenteret, om keramikaktiviteter gavner unges mentale sundhed,

fortæller sundheds – og kulturrådmand Mads Duedahl fra Aalborg Kommune.

Hvorfor keramik?

Aktiviteterne i ler er rammesat i samarbejde med keramikfirmaet Cerama. Sammen med et

sundhedsfagligt team har de udviklet træningskonceptet Mening, ro og nærvær, en række sanselige

øvelser, som træner de unges mentale, sociale, motoriske, taktile og kognitive færdigheder. Men

pilotprojektet inviterer også de unge ind i et trygt fællesskab omkring et fælles tredje: Keramikken. 

-I det kreative læringsmiljø vil vi skabe et modsvar til unges typiske hverdag, som kan være præget af

præstationspres. I KERAMIKKEN vægtes proces lige så højt som resultat, fra ide til produktion. Det taler

ind i mental sundheds ABC: Gør noget aktivt, gør noget sammen med andre, gør noget meningsfuldt,

fortæller Bjørn Salling, der er direktør i FOKUS og med i styregruppen.

Dygtig keramikprofil søges 

FOKUS rekrutterer lige nu keramikere til at indgå i KERAMIKKENs faste team, med mulighed for at

indgå i projektet Ler Former Mennesker. Kontakt direktør Bjørn Salling for nærmere information. 

Hør mere til KICK OFF

Er du ungerådgiver, frivillig, studie – eller trivselsvejleder, studenterpræst eller andet, så sæt kryds i

kalenderen d. 10.12 kl. 14.30, hvor FOKUS inviterer til kick off på Ler former mennesker med information

om tilbuddet til de unge, og hvordan de kan deltage gratis i projektet. Kontakt fagansvarlig, Camilla

Knapp Pihl, for information og program for KICK OF: camilla@fokus-folkeoplysning.dk, tlf. 99 30 10 13.
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