
Er du underviser på en ungdomsuddannelse?

Kontakt os for at høre mere eller 
bestil oplæg til din klasse/skole:
Telefon: 3525 7472
Mail: ungkraeft@cancer.dk

De bedste hilsner
Signe, Sine og Iben fra Ung kræft-kontoret h

PRAKTISK
Vi besøger jer i 45 minutter. Det kan fx være i en klasse eller for hele 
skolen. Der vil være et mix af information, oplæg og dialog:

To unge der fortæller om at få kræft 
Mulighed for at stille spørgsmål til de to fortællere  
Gode råd til at snakke med en alvorligt syg
Viden om Ung kræft og facts om unge med kræft 
Dialog og debat
Ung kræfts materiale som kan bruges i undervisningen

Det er naturligvis gratis!

FAKTA! Ung kræft er Kræftens Bekæmpelses ungetilbud. Vi har 11 grupper rundt omkring i 
landet, hvor unge med kræft i alderen 15-39 år mødes, hænger ud og deler erfaringer. Alle 
grupper ledes af 1-3 frivillige unge, som selv har eller har haft kræft.

#ungkræft #fuckkræft #duerikkealene #jegerilive #såspørgmigdog

Gør en forskel for dine elever. BOOK et oplæg med en ung kræftramth
14 modige, unge kræftramte er uddannet til at fortælle deres historier.  
De er hudløst ærlige. Hvordan er det at få kræft som ung? Hvordan hol-
der man fast i sit ungdomsliv på trods af kemo, ar og bange tanker? 
Hvordan er man en god ven til en ung med kræft? 
I 2019 kan fortællerne bookes til at holde oplæg på ungdomsuddannelser 
i Region Hovedstaden. Med deres historier forsøger de at nedbryde tabuer 
og sætte gang i en dialog for at klæde eleverne bedre på til at være en 
god ven til en alvorligt syg.
Ung til ung 
Fortællerne er unge og kan tale i øjenhøjde med eleverne. De deler ud af 
deres erfaringer og gode råd. Emnerne, de tager fat på, kan ALLE unge 
relatere til – også selvom de ikke er alvorligt syge. Alle unge kender til 
forfængelighed, angst og ensomhed.
Efter oplæggene vil du og din klasse være klædt bedre på, hvis I en dag 
får en klassekammerat med kræft eller anden alvorlig sygdom h


