Linksamling
Her kan du finde en række links til hjemmesider, der beskæftiger sig med forskellige forebyggelsesaktiviteter
blandt børn og unge.

Alkohol
www.sst.dk/alkohol - Til forældre og
unge om alkoholvaner
www.erduklar.com - Til unge som
overvejer at begynde at drikke alkohol
eller som er begyndt lidt.
Tag testen, udfordre din mor og fars
holdninger og start debatten
www.klarsnak.com
- Til forældre som har unge der skal til
at have deres alkoholdebut
www.goda.dk
- Site om gode alkoholvaner
www.hope.dk - Rådgivning og
vejledning til alle der har problemer
med alkohol
www.alkoholdialog.dk - alkoholviden,
spil, tests, gode råd, materialer og
quiz til undervisning af unge

Misbrug
www.netstof.dk - Alt om misbrug
samlet på et sted!
www.hope.dk - Hjælp til afvænning

www.duda.dk/Temaer/Rusmidler/
rusmidler.html
- Omfattende linksguide om misbrug

www.crf.au.dk
- Center for rusmiddelforskning

www.stofbladet.dk
- Tidsskrift for misbrugsområdet
www.ssp-samraadet.dk Interesseorganisation for SSP i
Danmark

Kriminalitet

www.dkr.dk - Det kriminalpræventive
råds hjemmeside. Faktabokse –
projektopgave hjælp og meget mere
www.krim.dk - krim forebygger
kriminalitet gennem oplysning og
retshjælp

www.politi.dk
- Adressen taler for sig selv...

Chat og SMS

www.sikkerchat.dk - Omfattende site
for både børn, unge, forældre og
professionelle om den virtuelle verden
www.dubestemmerselv.dk Teknologirådets interaktive debatblad
www.dfi.dk/Boern_og_unge/
Medieraadet.aspx
Stor portal om den virtuelle verden
www.forbrug.dk/Test-og-raad-foer-dukoeber/Boern-og-unge/Boern-og-ungei-virtuelle-verdener - Find andre
forældre i samme situation med
onlinebørn. Stort og omfattende site
med fokus på udveksling af erfaringer

Mobning - Trivsel

www.ast.dk/artikler/default.asp?page=1033
-Ankestyrelsens side om signaler
dcum.dk/sammen-mod-mobning
- Stor portal om mobning og konkrete
initiativer til at fremme trivsel
www.mobbeland.dk - undervisningstilbud
med ny viden
www.boerneinfo.dk/dine+rettigheder/
mobning - Børnerådets portal om mobning

Rådgivning

www.bornetelefonen.dk Børnetelefonen
www.livslinien.dk - Livslinien selvmordstanker? Kriser? Brug for
hjælp eller rådgivning?

Seksualitet

www.sexlinien.dk - Rådgivning om sex,
kærlighed og prævention
www.sexogsundhed.dk - Viden,
baggrund og SMS-rådgivning
www.sexfordig.dk - et komplet,
interaktivt og webbaseret
undervisningsmateriale til skolernes
seksualundervisning

Doping

www.undervisning.antidoping.dk/ undervisningssite til de ældste klasser

www.antidoping.dk - Information om
doping og dopingbekæmpelse

Fyrværkeri
www.fyrvaerkeri.dk - stor portal med
masser af historier, links og gode råd

www.krudtugler.dk - site med ofrenes
historier, De 6 fyrværkeri råd,
undervisningsfoløb til skoler, film og
mm.

Alt mellem himmel og jord

www.bornsvilkar.dk/Temaer.aspx Om de problemer, tanker og følelser,
der optager børn og unge

www.lmsnyt.dk/ Spiseforstyrrelser information om anoreksi og bulimi

www.konfliktloesning.dk - Information,
udvikling omkring fredelig
konfliktløsning
www.redbarnet.dk - Red Barnet
kæmper for alle børns rettigheder
www.bornsvilkår.dk - Information om
børn og børns rettigheder

www.boernetinget.dk - Hjemmeside
for børn der har været eller er anbragt
i pleje
www.crf.au.dk - Center for
rusmiddelforskning

www.cefu.dk - center for
ungdomsforskning
www.etnic.dk en stor og utraditionel
kampagne for indvandreforældre og
unge

Social
Pejling

www.socialpejling.dk
Videnscenter for social pejling
edu.au.dk/
Danmarks pædagogiske universitet

