
Forældregruppen i min datters klasse er blevet enige om, at vores 
børn ikke må drikke alkohol, så længe de går i folkeskole. Nu er går de 

i 9. klasse og flere af dem er begyndt at drikke i smug.

Hvordan tackler vi forældre situationen i fællesskab?

Min 15-årige søn kom hjem fra en fest, hvor vi havde aftalt, at han 
måtte drikke to øl. Jeg kunne se på ham, at han havde drukket mere 
end de to øl, men han kom hjem til tiden og var glad og ikke spor 

dårlig dagen efter, så jeg sagde ingenting.

Skal jeg reagere på, at min søn ikke overholder vores aftale, selvom 
det virker som om, at han har styr på det?

Trin-for-trin guide til debat- og dilemmakort
   1.  Udskriv arkene med debat- og dilemmakort og klip kortene ud. 
  
   2.  Hver gruppe skal have et sæt debatkort og et sæt dilemmakort.

   3.  Inddel forældrene i grupper med mindst fire personer i hver gruppe. 

   4.  Uddel et sæt debatkort og et sæt dilemmakort til hver gruppe.

      5.  Hver gruppe diskuterer så mange kort, som de når igennem på den 
     afsatte tid (f.eks. 10-15 min.). Der kan evt. veksles mellem henholdsvis 
     debat- og dilemmakort, så begge typer kort afprøves i grupperne.

   6.  Hver gruppe fremlægger kort i plenum, hvad de har diskuteret.



Min søn går i 8. klasse. Forældrene i hans klasse har i fællesskab aftalt, 
at vores børn ikke må drikke alkohol. I sidste weekend var min søn så 
til fest hjemme hos sin klassekammerat, hvor nogle drak uden, at 

forældrene sagde noget til det.

Hvordan skal jeg reagere på, at nogle forældre i klassen ikke lever op 
til vores fælles alkoholaftale?

Jeg vil ikke have at min 14-årige datter drikker alkohol, men nogle af 
hendes veninder er begyndt at drikke lidt, og nu bliver min datter ikke 

længere inviteret med, når de ses i weekenderne.

Jeg er bekymret for, at hun bliver holdt uden for det sociale pga. mine 
regler. Hvad skal jeg stille op? 

Min 14-årige datter har fortalt mig, at hendes veninde drak sig fuld 
til en fest i sidste uge. Jeg kom til at love hende, at jeg ikke ville 
sige noget til venindens forældre, selvom jeg ved, at venindens 

forældre ikke vil have, at deres datter drikker alkohol.

Skal jeg bryde min datters tillid og fortælle det til venindens 
forældre?

Hvilke bekymringer har du omkring 
dit barn og alkohol?



Hvor gammel bør man være, når man 
drikker alkohol for første gang?

Er det en god ide at have fælles regler 
om alkohol i klassen?

Er det en god idé, at unge har deres 
alkoholdebut sammen med deres forældre?

Er det okay, at unge prøver at drikke lidt 
alkohol til deres konfirmation?



Er det i orden at købe alkohol til sit 
barn, hvis han eller hun er under 16 år?

Må klassens elever drikke alkohol til 
sidste skoledag i 9. klasse?

Skal der være forældre tilstede, 
når eleverne i klassen holder fest?

Skal man som forælder kontakte andre 
forældre, hvis man har viden om, at deres 

barn har drukket alkohol?
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