
CONNECT 

Et 16 ugers forløb for unge  

Center for Psykosocial Udvikling Slagelse 

Slagelse Kommune 

Vi bruger aktivt naturen og  byens rum  

fx biblioteket og anlægget. 

Har du lyst til at høre mere omkring grup-

peforløb, kan du kontakte os på  

mail: connect@slagelse.dk eller på  

telefon: 40 15 60 98. 

 

Find os på Facebook:  

CONNECT.  

Hvor foregår det? 

Vil du vide mere? 

Hvad er et godt liv? Hvad skaber et godt 

liv? Findes der én model for det gode liv? 

Der er ikke én opskrift – men der er nogle 

hovedingredienser, som vi hver især kan 

skrue på. I CONNECT  introduceres du til, 

hvordan du  selv med små ting i hverdagen 

kan styrke dig  egen og andres trivsel. 
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CONNECT er praktisk orienteret og 

veksler mellem oplæg, aktiviteter og er-

faringsudveksling.  

Det må godt være svært og vejen hen til 

målet må nogen gange justeres, men de 

andre deltagere og gruppefacilitatorerne 

træder til der, hvor du har brug for det. 

 

I CONNECT arbejder vi med følgen-

de temaer: 

• Sammenhæng mellem bevægel-

se, krop og sind. 

• ABC for mental sundhed — gør 

noget aktivt, gør noget menings-

fuldt og gør noget sammen med 

andre. 

• Betydningen af netværk og fæl-

lesskab. 

• Emner der er aktuelle for dit liv 

og din situation og med et særligt 

fokus på uddannelse og beskæfti-

gelse. Du bestemmer selv, hvad 

du vil bidrage med. Alle deltage-

re og facilitatorer har tavsheds-

pligt.  

• Brug af byens rum til aktiviteter. 

• Introduktion til muligheder for 

fællesskab i lokalsamfundet. 

 

Noget for mig? 

CONNECT er et tilbud til unge, hvor du 

får ny viden og inspiration til nye strategi-

er og handlemuligheder i dit liv.   

• Et 16 ugers forløb med 1 mødegang á 

2,5 timer pr. uge.   

• Opstartssamtale inden opstart og efter-

følgende individuelle samtaler hver 4. 

uge.  

• Et fælles læringsrum med mulighed for 

at dele og trække på hinandens erfarin-

ger.   

• 3 temacaféer med aktuelle emner.  

• Engagerede gruppefacilitatorer, der 

løbende bruger deltagernes inputs og 

feedback til at justere indhold og form, 

så det matcher jeres ønsker og mål. 

• Deltagelse i Ungeplatformen, der er et 

fællesskab for unge mellem 18-30 år.  

Hvad er CONNECT? 

 

Sådan foregår det 

1 Inden opstart inviterer visitations-

koordinator fra Netværksstøtten og 

gruppefacilitator fra CONNECT dig til 

en første samtale, hvor forventnin-

gerne afstemmes til dit forløb.   

2 Du kommer til en forsamtale hos 

gruppefacilitatoren , hvor I laver de 

første aftaler for dit forløb.  

3 Aktiviteter som indgår i et  

CONNECT-forløb er:   

• CONNECT-gruppe 

• Individuelle samtaler  

• Brobygning 

• Temacaféer 

• Fysisk aktivitet/bevægelse 

• Mulighed for at deltage i et 

ungefællesskab 

4 Når dit forløb er slut, kommer du 

til en afsluttende samtale.  

5 Det er vigtigt, at du møder op.  

 

  

Kan du svare ja til nogle af spørgsmålene 

er CONNECT måske noget for dig. 

• Er du mellem 18-30 år? 

• Savner du inspiration til nye strategi-

er og handlemuligheder i dit liv? 

• Har du lyst til at bevæge dig? 

• Vil du være en del af et aktivt fælles-

skab sammen med andre unge? 

• Vil du arbejde med individuelle mål 

og delmål som du selv opstiller i 

forhold til din handleplan. 

 

Hvad tilbyder vi? 


