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Formål:
I Uddannelseshuset dækker faget ”ungdomsliv” bredt. I dette fag fokuserer vi på den udvikling,
der sker ”fra ung til voksen”. Formålet er, at gøre den unge parat til et voksenliv indenfor de
nedennævnte områder.
Arbejdsliv:
En del af dette emne, vil være tæt koblet til elevens praktik, idet faget giver mulighed for at
give indsigt i forskellige erhvervsmuligheder herunder hvilke uddannelser, der kræves for at
komme til at beskæftige sig med bestemte fag.
Fritidsliv:
Unge har deres egen kultur, hvor det sociale og fritidslivet hænger sammen og er meget vigtigt.
Når vi arbejder med dette emne, lærer eleven noget om, hvad man kan beskæftige sig med i
sin fritid, hvordan man finder ud af, hvad man kan ”gå-til”, og hvordan ”man-gør”. Men man
lærer også noget om, hvordan man kan gøre noget sammen med andre – og hvorfor det er
vigtigt at være det. Vi vil komme ind på fester, stoffer, misbrug, mobning og drilleri og hvad det
vil sige at have venner og kærester.
Familieliv:
Her lærer eleven om, hvordan det er at leve som familie i forskellige kulturer til forskellige tider
osv. Målet er, at eleven får viden om og indblik i, at familieliv udspiller sig meget forskelligt.
Sundhed:
Vi arbejder ud fra det brede og det positive sundhedsbegreb, hvor sundhed ikke kun er fravær
af sygdom – men også handler om livskvalitet. Vi taler om forskellen på levevilkår og livsstil. Det
er også en pointe, at den enkelte selv skal være med til at definere, hvad sundhed er for
ham/hende. Vi kommer selvfølgelig også ind på de helt grundlæggende forhold omkring
sundhed, nemlig kost, motion, hygiejne m.v., men også sorg og kriser mv.
Seksualitet:
Seksualitet hører naturligt både til sundhed og ungdomsliv. Vi vil beskæftige os med: seksuel
identitet, kropsbevidsthed, pubertet, prævention, grænser, seksuelt overførte sygdomme m.m.
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