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1 (Åben) Dialogmøde om unges frie tid
 
Sags ID: EMN-2017-05231

Resumé
Der fremlægges et oplæg om unges frie tid med fokus på unge i udskolingen til politisk drøftelse. 
På mødet deltager en gruppe unge, som både er brugere og ikke-brugere af de eksisterende 
tilbud. Unge og politikere skal drøfte unges frie tid i en aktiv og inddragende proces. Formålet med 
drøftelsen i de to politiske udvalg, som har ansvar for området, er at skærpe den politiske ramme 
for udarbejdelsen af et beslutningsforslag til politisk behandling i februar 2018 vedrørende 
udviklingen af tilbuddet i unges frie tid.

Drøftelsen er en skærpende drøftelse, der ligger i forlængelse af drøftelserne i Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget på mødet i august, hvor hovedpointerne fra Analysen af unges frie tid blev 
gennemgået og drøftet. Analysen er tilgængelig på Politikerportalen. 

Baggrund
I EN UNG POLITIK lægges der vægt på, at alle unge skal have mulighed for at være en del af 
rummelige fællesskaber, hvor den enkelte bliver set, hørt og respekteret. Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget har i forbindelse med Gentofteplan 2017 vedtaget, at der skal arbejdes med at 
udvikle tilbuddene i unges frie tid. Det overordnede mål med at udvikle tilbud i unges frie tid er at 
skabe et relevante, sammenhængende og synlige tilbud. 

Analysen af unges frie tid viser, at der er behov for udvikling af området, hvis ambitionerne skal 
indfries. Kort opsummeret var de centrale opmærksomhedspunkter i analysen følgende: 

 Kendskabet til tilbud i unges frie tid blandt adspurgte udskolingselever er meget lavt
 Ikke-brugerne har meget negative konnotationer forbundet med ungdomsklubberne
 Brugere af ungdomsklubberne beskriver tilbuddet meget positivt
 Fremmødet i ungdomsklubberne er lavt
 Klubbernes samlede medlemstal er faldet efter lukningen af de fire ungdomsklubber 
 Unge giver udtryk for, at steder og tilbud skal rette sig mod unge, såvel i indretning som i 

graden af medbestemmelse og i voksenrollen
 20% af de adspurgte unge går ikke til fritidsaktiviteter og har ikke fritidsjobs

Efterfølgende er en række parter blevet inddraget i arbejdet. På baggrund af analysen og øvrige 
input, lægges der op til politisk drøftelse af følgende: 

 Stærke, blandede ungemiljøer 
 Medlemskab af klubber
 Udskolingselever kan forblive på fritidscentre 
 Mobile og opsøgende tilbud

Processen for mødet er tredelt: Først en fælles præsentation og rammesætning af arbejdet med 
udvikling af unges frie tid, dernæst facilitering af en proces med deltagelse af unge og politikere, og 
endelig er der afsat tid til en drøftelse i et lukket, politisk forum. 
 

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 

Til Børne- og Skoleudvalget og Kultur-, Unge og Fritidsudvalget: 

https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/Analyse%20af%20unges%20frie%20tid.pdf


Side 4

At sagen drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. UNGES FRIE TID - oplæg til politisk drøftelse i KUF og BOS (2055064 - EMN-2017-05231)

2 (Åben) Status på En Ung Politik 
 
Sags ID: EMN-2017-05232

Resumé
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget gives en status for arbejdet med 
EN UNG POLITIK siden vedtagelsen i 2016 og frem til efteråret 2017. Rapporten fremlægges til 
udvalgenes drøftelse. I år suppleres denne status af et særligt tema om unges sundhed og 
brug af rusmidler, som er blevet efterspurgt af Børne- og Skoleudvalget.

Baggrund
I 2016 vedtog en enig Kommunalbestyrelse EN UNG POLITIK. Politikken er målrettet unge, som 
enten bor eller tilbringer dele af deres hverdag i Gentofte Kommune. Det er en bred og varieret 
målgruppe med meget forskellige vilkår og forudsætninger for at trives.

EN UNG POLITIK består af fem pejlemærker for et godt ungeliv, hvor alle unge trives og får den 
bedste start på uddannelse, arbejdsliv og et godt voksenliv:

Stå stærkt
Unge skal gives modet til at definere sig selv, udvikle egen identitet og egne ambitioner

Forskellige sammen
Unge skal have mulighed for at være en del af rummelige fællesskaber, hvor den enkelte bliver 
set, hørt og respekteret

Alle i tale
Unge skal engageres i samarbejde baseret på tillid, ærlighed og tydelighed

Fri fremtid
Unge skal vejledes og inspireres til at træffe selvstændige valg om uddannelse og arbejdsliv og 
gøres bevidste om, at mål og drømme kan ændre sig undervejs

Ingen alene
Unge skal have nem adgang til vejledning og støtte, hvis livet bliver svært

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har et særligt ansvar for at drive udviklingen og 
implementeringen af EN UNG POLITIK. Der arbejdes målrettet med at skabe sammenhæng, 
fremdrift og synlighed om den samlede ungeindsats på tværs af Gentofte Kommune. Det er blandt 
andet ske ved at styrke det tværgående samarbejde med alle relevante aktører og - vigtigst af alt – 
unge selv. 
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Generelt kan arbejdet med EN UNG POLITIK inddeles i centralt initierede indsatser og arbejdet 
med at inspirere og mobilisere organisationen og øvrige aktører til at udvikle ungeindsatsen i tråd 
med politikkens pejlemærker. 

Overordnet set er ambitionen, at EN UNG POLITIK skal gøre en konkret og mærkbar forskel i 
unges liv. En forskel som vi på sigt forventer at kunne aflæse af de indikatorer, som vi måler på, 
men som kan være vanskelige at henføre til konkrete indsatser. 

Det datagrundlag, som statusrapporten trækker på, afspejler ikke effekten af det foreløbige arbejde 
med EN UNG POLITIK, men giver et billede af unges trivsel i dag og afspejler dermed effekten af 
arbejdet på ungeområdet gennem længere tid. Det er hensigten at gentage 
ungeprofilundersøgelsen i form af spørgeskemadelen hvert andet år fra og med 2018. Kombineret 
med den viden, der allerede indsamles om unges trivsel, forventer vi fremadrettet at have et 
datagrundlag, som kan sige noget om effekten af EN UNG POLITIK. ”Ungdomsprofil 2016” for 
Gentofte Kommune og den aktuelle statusrapport vil kunne tjene som baseline. 

Erfaringerne indtil nu
Siden vedtagelsen af EN UNG POLITIK i 2016 er der overordnet set følgende erfaringer:

STÅ STÆRKT
”Ungdomsprofil 2016” for Gentofte Kommune viser, at de fleste unge i Gentofte lever et travlt 
ungeliv og oplever, at der er et stort præstations- og forventningspres, som både kommer indefra 
og fra omgivelserne. Der er et stort forventningspres i forhold til, hvordan man skal se ud, hvordan 
man skal være, og hvordan man skal præstere. De unge i Gentofte er generelt gode til at håndtere 
presset og formår at navigere rundt i ungdomslivet, men der er ikke desto mindre mange unge, 
især kvinder, der har fysiske symptomer på at være under pres. Unge i Gentofte lader i det hele 
taget til at bruge meget energi på at have kontrol over deres liv. Det er vigtigt, at der i 
ungeindsatsen tages højde for de mange forskelligrettede krav og tilbud unge møder i 
ungdomslivet, og støtter unge til at håndtere denne balanceakt, som de langt hen ad vejen selv 
står som bærere af.

Det anbefales, at der arbejdes målrettet med præstationspres på flere niveauer (individuelt, 
kollektivt, institutionelt og politisk), og der lægges derfor op til en politisk drøftelse af rammerne for 
kommende indsatser.

FORSKELLIGE SAMMEN
I Gentofte er der mange muligheder for unge. I et travlt ungeliv er der endnu flere muligheder. Det 
er en udfordring at udvikle tilbud, steder og aktiviteter, så unge kender det og finder det relevant og 
vedkommende. Opgaven stopper aldrig, da der kontinuerligt kommer nye årgange af unge.

Differentierede og åbne fællesskaber opstår ikke af sig selv, men skal hjælpes på vej. De mest 
succesfulde har vist sig at være, der hvor der etableres et interessefællesskab. Udviklingen af 
tilbud i unges frie tid er helt central. 

Det anbefales, at det primære fokus ligger på udviklingen af unges frie tid, inden der igangsættes 
nye centralt initierede indsatser, samt at der ikke iværksættes yderligere indsatser fra centralt hold 
i 2018.

ALLE I TALE
Ungeindsatsen skal styrke og støtte unge i at tage ansvar og få mest mulig indflydelse på eget liv. 
Derfor er deltagelsesperspektivet helt grundlæggende for arbejdet med EN UNG POLITIK. Unge i 
Gentofte er engagerede og vil gerne, men der er fortsat meget at lære for både Gentofte 
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Kommune og for unge, om hvordan samarbejdet med unge organiseres, så der bliver tale om reelt 
samarbejde, hvor unge får den fornødne plads og på sigt bliver medskabere. 

Det anbefales, at fastholde fokus på at udvikle og facilitetere nye metoder for involvering af og 
samskabelse med unge.

FRI FREMTID
I første omgang arbejdes der med at styrke unges valgparathed i forhold til uddannelse og 
arbejdsliv ved, at denne målsætning tænkes med ind i udviklingen af udskolingen og arbejdet i 
Opgaveudvalget for En ny Udskoling. Blandt de unge, der deltog i udviklingen af EN UNG 
POLITIK, var det et konkret ønske at få mulighed for at komme mere i praktik. Det handles der på i 
regi af valgfagsordningen og den nye model for Den Innovative Projektopgave. Modellen 
indebærer blandt andet 2½ dags innovationspraktik i en virksomhed, institution, forening eller 
anden type organisation. 

Derudover er der fokus på gode uddannelsesmuligheder for alle unge i Gentofte. I forlængelse af 
budgetaftalen for 2017 og 2018 vil der blive nedsat en tænketank, hvor relevante aktører inviteres 
til at tænke med på, hvad Gentofte Kommune kan gøre for at sikre relevante 
(ungdoms)uddannelsesmuligheder for alle unge i Gentofte.

Det anbefales, at der ikke iværksættes yderligere indsatser fra central hold i 2018.

INGEN ALENE
Langt de fleste unge i Gentofte trives, men unges trivsel er til tider under pres. Derfor skal alle 
unge skal have nem adgang til vejledning og støtte, hvis livet bliver svært. Som kommune har vi 
desuden et særligt ansvar for unge i udsatte positioner - eller i risiko for at havne i udsatte 
positioner. Åbningen af headspace Gentofte er en konkret udmøntning af EN UNG POLITIK. I 
2018 vil der være fokus på at synliggøre og konsolidere tilbuddet. Der vil i den forbindelse blive 
gennemført en lang række opsøgende og forebyggende indsatser eksempelvis på skoler og 
ungdomsuddannelser. Med afsæt i budgetaftalen 2017-2018 arbejdes der med at skabe bedre 
sammenhæng i indsatser for unge i udsatte positioner (eller i risiko for at havne i udsatte 
positioner). Det er ambitionen, at der i 2018 kan arbejdes med revitalisere samarbejdet og udvikle 
indsatsen med at støtte og hjælpe unge, der har det svært.

Det anbefales, at der ikke iværksættes yderligere indsatser fra central hold i 2018. 

UNGES SUNDHED OG BRUG AF RUSMIDLER
Statusrapporten er suppleret af et særligt tema om unges sundhed og brug af rusmidler, som er 
blevet efterspurgt af Børne- og Skoleudvalget. Dette tema har særligt fokus på unges fysiske 
sundhed og brug af rusmidler. Unges fysiske, psykiske og sociale sundhed indgår også i 
afrapporteringen på EN UNG POLITIK). Sammen tegner de to notater et nuanceret billede af de 
unge i Gentofte.
I Gentofte Kommunes sundhedsstrategi ” Borgerrettet forebyggelse” er der syv strategiske 
målsætninger: Bevægelse hele livet, Sund kost- og madkultur, Sund livsstil, Bedre trivsel, Sund 
ungekultur samt Fokus på borgere med særlige sundhedsudfordringer.

På fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget, Kultur-, Unge og Fritidsudvalget samt Social- og 
Sundhedsudvalget den 27. februar 2017 udpegede man fire strategiske målsætninger, der skal 
sættes særligt fokus på i årene 2017 og 2018.  Disse er: Bevægelse hele livet, Sund livsstil, 
Borgere med særlige sundhedsudfordringer og Nye veje til borgerrettet forebyggelse.
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Målsætningen ”Sund ungekultur” forventes således at få et særligt fokus i 2019 og 2020, hvorfor 
der frem til en sådan samlet strategisk indsats vil blive arbejdet videre i de spor, der allerede er 
lagt. 

POLITISK DRØFTELSE
Formålet med drøftelsen er, med udgangspunkt i erfaringer fra arbejdet med EN UNG POLITIK 
indtil nu, at give retning for det videre arbejde på ungeområdet.

Drøftelsen centreres omkring pejlemærket STÅ STÆRKT med fokus på præstationspres.

Ifølge Center for Ungdomsforskning er det store fokus på, om man er i stand til at levere de 
nødvendige resultater, en relativt ny tendens. I dag er unge blevet langt mere fokuserede på at 
finde ud af, hvad der bliver forventet af dem – og hvordan de lever op til forventningerne – end 
tidligere. Unge skal helst performe godt på alle arenaer, og grænsen for at være med eller ikke 
være med bliver trukket hårdt op. Det er stressende, og det kræver en enorm psykisk styrke og 
robusthed at kunne følge med. Dette gælder mange unge uanset deres vilkår og forudsætninger 
for at trives i øvrigt. 

Center for Ungdomsforskning anbefaler, at der arbejdes med præstationspres på flere niveauer 
samtidigt. Præstationspres og stress kan og skal ikke reduceres til et individuelt problem, men skal 
løses ved en koordineret indsats på såvel individuelt (individuel støtte og opbakning), kulturelt (eks. 
normer og praksis i familien og på uddannelsesinstitutioner), strukturelt/institutionelt (eks. stress-
kurser, karakterfrihed…) samt politisk niveau samtidigt. Eksempelvis kan individuel støtte til en 
elev på et gymnasium følges op af forældrekurser, hvor der arbejdes med normer og praksis i 
familien, der kan arbejdes med karakterfrihed, og endelig anbefaler Center for Ungdomsforskning, 
at emnet ligeledes behandles politisk. 

”Ungdomsprofil 2016” påpeger, at præstationskulturen både kommer udefra (medier, lovgivning, 
forældre…) og indefra, som et internaliseret pres samt, at Gentofte har nogle særlige udfordringer, 
når det handler om præstationspres. Til gengæld har kommunen også særlige ressourcer at 
trække på, på såvel individuelt, kulturelt, strukturelt som politisk niveau. Et godt samarbejde med 
relevante institutioner og politisk opbakning er vigtige præmisser for at kunne støtte unge i ikke blot 
at håndtere, men også lave et opgør med præstationskulturen.

Den politiske drøftelse tager afsæt i følgende:

- Hvordan støtter vi unge i at håndtere og balancere de forskelligrettede krav og tilbud, de 
møder i ungdomslivet?  

- Hvordan kan vi arbejde med præstationspres på det individuelle niveau, det kulturelle 
niveau og det strukturelle/institutionelle niveau? 

- Skal der arbejdes med særlige dele af målgruppen eller kønsspecifikke tiltag vedrørende 
præstationspres?

Der vil blive mulighed for at stille opklarende spørgsmål til og drøfte indholdet af rapporten.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
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1. At sagen drøftes.

2. At Statusrapport EN UNG POLITIK 2017 samt Supplerende status vedrørende unges 
sundhed og brug af rusmidler, godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Status på EN UNG POLITIK 2017 (2064060 - EMN-2017-05232)
2. Supplerende status vedrørende unges sundhed og brug af rusmidler (2064076 - EMN-2017-
05232)
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