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1 (Åben) Status for En Ung Politik 2018-2020  
  
Sags ID: EMN-2021-02292 
 
Resumé 
Statusrapport for ungeområdet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2020 fremlægges til 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets, Børneudvalgets og Skoleudvalgets orientering.   
 
Baggrund 
På nærværende møde gives en status på ungeområdet for 2018, 2019 og 2020 i henhold til En 
Ung Politik og dens fem pejlemærker, der kan sammenfattes i spørgsmålet: Hvordan kan vi stå 
stærkt, være forskellige sammen, få alle i tale, opleve en fri fremtid, hvor ingen er alene? 
 
Den vedhæftede statusrapport for ungeområdet i Gentofte Kommune giver en kort afrapportering 
på områdets aktiviteter i perioden 2018-2020 og udpeger centrale udviklingsperspektiver. Den 
overordnede ramme er ungepolitikken En Ung Politik, som blev udarbejdet af et opgaveudvalg og 
vedtaget i maj 2016. Rapporten giver et overblik over, hvordan områdets institutioner, indsatser og 
tværgående initiativer samlet set arbejder med ungepolitikken. 
 
Overordnet set kan det konkluderes, at ungeområdet i perioden har arbejdet ud fra de politisk 
vedtagne pejlemærker og effektmål i En Ung Politik.  
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget: 
 
At tage statusrapporten for unge 2018-2019 til efterretning.   
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Status på EN UNG POLITIK 2018 - 2020 -  rapport (3933661 - EMN-2021-02292) 
 

2 (Åben) Orientering om trivselsindsatsen over for unge under corona  
  
Sags ID: EMN-2021-02275 
 
Resumé 
Gentofte Kommune står på en solid bund af trivselsfremmende tiltag, som blandt andet er styrket 
og båret frem af EN UNG POLITIK. Kommunens tiltag spænder bredt og er rettet mod unge i en 
lang række forskellige livssituationer. Under corona er der derudover gjort en stor indsats for både 
at tilpasse eksisterende tiltag og udvikle nye, så de unge har været støttet i de særlige situationer, 
som corona har medført.  
 
Baggrund 
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Unge i Gentofte Kommune har mulighed for at deltage i tiltag af meget forskellig karakter. En lang 
række tiltag er kommunalt drevet, men de unge kan også trække på tiltag, som er drevet af 
foreninger eller frivillige. Mens nogle tiltag er åbne og baseret på den unges eget initiativ, er andre 
tiltag mere målrettede, og nogle også opsøgende, så de kan gribe de unge, der ikke har 
overskuddet eller modet til selv at være opsøgende.  
 
Det er ikke muligt at give et udtømmende overblik over de forskellige tiltag, både fordi der er 
mange, men også fordi nogle tiltag kan være en støtte for de unge, uden at være rettet specifikt 
mod hverken unge, sårbarhed, ensomhed eller corona-situationen. I det følgende gives derfor blot 
eksempler på trivselsindsatsen over for unge. 
 
I skolernes udskoling er der på tværs af kommunen fokus på den enkelte unges trivsel som følge 
af corona. Elever som, efter egen, forældres eller lærers vurdering, har haft særligt behov for 
fremmøde, har i hele perioden kunnet deltage i nødundervisning på skolen. Det har mellem 15-40 
elever (ikke kun i udskolingen) på hver skole benyttet sig af. Muligheden for trivselsgrupper er også 
gældende i uger med fjernundervisning. På en række skoler er der derudover, uafhængigt af 
corona, gennemført forløb med fokus på hjernen for at lære eleverne at skabe ro, balance og 
mental sundhed. 
 
Samtidig tilbydes forskellige klasseforløb i samarbejde mellem Udskolingen i Byens Hus, Ung i 
Byens Hus og headspace, hvor hele klassen sammen med læreren kan deltage i online-forløb med 
fokus på trivsel i en coronatid. Dertil kommer, at Udskolingen og Ung i Byens Hus også tilbyder en 
række andre, både individuelle og fælles aktiviteter, som løbende tilpasses de gældende corona-
restriktioner. I takt med at restriktionerne lempes, vil begge tilbyde yderligere trivselsrelaterede, 
sociale og faglige aktiviteter rettet mod hhv. udskolingselever og unge i alderen 13-25 år. 
 
headspace taler med unge i alderen 12-25 år om både små og store problemer, og når der ikke er 
corona, kan de unge møde op i headspace uden tidsbestilling. Er der brug for behandling, hjælpes 
den unge videre. Under corona har headspace omlagt sin tid fra fysiske oplæg, workshops og 
samtaler til digitale oplæg, workshops og chattid. 
Ud over at tage imod henvendelser fra de unge, laver headspace også opsøgende aktiviteter i 
form af skoleforløb og workshops til ungdomsuddannelser. Dermed når headspace ud til en langt 
større gruppe end de unge, der selv opsøger rådgivningen. 
  
I gadebilledet har SSP gennem hele corona-perioden været synligt og opsøgende, hvor de unge 
færdes, samtidig med, at det bagvedliggende samarbejde med forældre, politi og andre aktører har 
været fortsat (om end i perioder i digital form).  
 
Også de boligsociale medarbejdere har været aktive og opsøgende i de udsatte boligområder, 
hvor blandt andet uformelle trivselssamtaler har været fastholdt for at sikre relationen til de unge. 
Derudover kan områdets unge i 5.-9. klasse hver uge mødes i ”Læringscafe’en”, som drives af en 
frivillig og en boligsocial medarbejder. Fokus er på skoleparathed, fritidsjobs, social dannelse, 
rummelighed, egenudvikling med mere. Under nedlukningen har Læringscafeen været afviklet på 
Zoom, men under normale omstændigheder afholdes den på Bakkegårdsskolen. 
 
For unge, som har større trivselsproblemer, er der både mulighed for psykologhjælp og for 
målrettede forløb sammen med den unges forældre: Kommunen tilbyder således op til 5 gratis 
psykologsamtaler for unge ml. 15-25 år, der har det svært. Og gennem det tværsektorielle 
samarbejde STIME tilbydes lettere behandling og vejledning til børn og unge i psykisk mistrivsel og 
deres forældre. Her tilbydes forløb i fire forskellige målrettede spor, hvor målet er at sikre den unge 
hjælp, inden problemerne vokser sig store.  
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Trivsel sikres også gennem fastholdelse af normalitet og både bibliotekerne, Musikbunkeren og 
Kulturskolerne har fastholdt deres kulturelle tilbud i videst muligt omfang (fx online). Det har 
betydet, at de unge i en vis udstrækning har kunnet fortsætte deres fritidsaktivitet.  
 
Der er en lang række flere tilbud, som rækker ud til de unge, der er bosiddende i Gentofte 
Kommune. Det er ikke blot kommunale tilbud, men også foreningstilbud, tilbud drevet af frivillige 
samt muligheder, som de unge selv skal gribe.  
 
For at sikre, at flest muligt kender og kan gøre brug af både kommunale og ikke-kommunale tilbud, 
har kommunen gennem partnerskabet med ungdomsuddannelserne udarbejdet kataloget ”Hjælp til 
unge i Gentofte Kommune”. Kataloget er i første omgang henvendt til fagpersoner, men det kan 
også meget vel bruges af de unge eller deres forældre. Kataloget er tilgængeligt via 
kommunens hjemmeside.  
 
Endelig skal nævnes, at Gentofte Kommune modtager 2.114.067 kr. i forlængelse af en politisk 
aftale i Folketinget fra 18. februar i år. Midlerne skal understøtte trivsel og give et fagligt løft i 
forlængelse af nedlukningen. Midlerne er målrettet grundskoleelever samt elever på ungdoms- og 
voksenuddannelser og skal anvendes inden udgangen af juli 2021. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget:  
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Overblik over tiltag til unge i Gentofte (3902434 - EMN-2021-02275) 
 

3 (Åben) Genforhandling af Team Danmark samarbejdsaftale 2022 til 2025  
  
Sags ID: EMN-2021-02317 
 
Resumé 
Gentofte Kommune har siden 2008 samarbejdet med Team Danmark omkring udvikling af talent- 
og eliteidrætten i udvalgte klubber. Aftalen skal nu genforhandles for perioden 2022-2025. 
 
Baggrund 
Gentofte Kommune har siden 2008 samarbejdet med Team Danmark omkring udvikling af talenter 
og eliteidrætten i udvalgte klubber. Samarbejdet har været defineret i en samarbejdsaftale, der 
første gang blev godkendt på Kultur-, Unge og Fritidsudvalgets møde den 16. januar 2008. 
 
Den kommende samarbejdsaftale (vedlagt som bilag) afløser samarbejdsaftalen 2018-2021, der 
indeholdt: idrætsordning på skole og ungdomsuddannelse, klubudvikling og idrætsfaglige kurser, 
tre puljer målrettet talent- og elitearbejdet samt tre fokusområder: Mentalitetsudvikling for atleter, 

https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/budget-planer-og-politikker/planer-politikker-og-indsatser/et-godt-boerne-og-ungeliv/ungepolitik-og-indsatser-for-og-med-unge/#Indsats-Partnerskab-med-ungdomsuddannelserne-om-unges-sundhed-og-trivsel
https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/budget-planer-og-politikker/planer-politikker-og-indsatser/et-godt-boerne-og-ungeliv/ungepolitik-og-indsatser-for-og-med-unge/#Indsats-Partnerskab-med-ungdomsuddannelserne-om-unges-sundhed-og-trivsel
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trænere, ledere og idrætskoordinatorer, udvikling af støttevilkår for eliteidrætten samt udvikling af 
et stærkt og sammenhængende idrætstilbud til ungdomsuddannelserne. 
 
Aftalen skal nu genforhandles for perioden 2022-2025 og tager afsæt i den tidligere 
aftale, anbefalinger fra Gentofte Talent- og Eliteråd og pointerne fra de to evalueringer af området 
fra hhv. Idrættens Analyse Institut (IDAN) og Sporthouse. Samtidig skal den nye aftale afspejle 
Gentoftes idræts- og bevægelsespolitik ”Gentofte i Bevægelse” 
 
I den nye aftale er udvalgt fire udviklingsområder: To områder er valgt af Gentofte Talent- og 
Eliteråd, og to områder valgt af Team Danmark og Idræt og Fritid i Gentofte Kommune. De valgte 
fokusområder er følgende: 
 
Fire udviklingsområder:  
 

1. Klubben i fokus 
Gentofte Talent- og Eliteidrætsråd ønsker styrkelse af tilbud inden for talent- og 
eliteidrættens supportfunktioner, herunder fysioterapi, sportspsykologi, ernæring og 
styrketræning. Kompetenceudvikling af trænere, kurser om samarbejde med forældre samt 
fastholdelse af talenter i morgentræningstilbud. 

 
2. tleten i centrum 

Gentofte Talent- og Eliteidrætsråd ønsker fokus på atlettrivsel, herunder fokus på 
idrætstalenternes mestring af hverdag, skole og sport. Atletens trivsel er også at finde i 
Team Danmarks Strategiske prioriteringer og støttekoncept 2021-2024, hvor der med 
udgangspunkt i den værdibaserede tilgang arbejdes med Helhed, Trivsel og Samarbejde. I 
samarbejde med foreninger, idrætskoordinatorer på skole og ungdomsuddannelser 
udvikles tiltag som fremmer atlettrivsel. 

 
3. Udvikling af støttevilkår for eliteidrætten 

Idræt og Fritid ønsker at arbejde videre med udvikling af støttevilkår for eliteidrætten, som 
også var et udviklingsområde i aftalen fra 2018- 2021. Idræts- og bevægelsespolitik 
”Gentofte i Bevægelse” har som ét af fire punkter:” at skabe støttestrukturer så 
eliteidrætsudøvere i højere grad kan konkurrere på ationalt og internationalt niveau”. 
Gentofte Kommune har hovedsageligt understøttet talentarbejdet i foreningerne, men 
oplever et øget behov for at understøtte udviklingen af elitearbejdet. Der undersøges 
forskellige muligheder for en strukturel støtte af elitemiljøerne i udvalgte klubber. 

 
4. Facilitetsudvikling og organisationsunderstøttelse af Hellerup Fægte-klub.  

Det Centrale Foreningsregister viser at, der er sket en medlemsnedgang i Hellerup Fægte-
Klub fra 199 til 133 medlemmer. Fægteklubben står endvidere over for en periode med 
renovering af klubbens faciliteter, og kan derfor være sårbar for yderligere 
medlemsnedgang. I samarbejde med Hellerup Fægte-Klub og Fægteforbundet vil der i den 
kommende periode arbejdes på understøttelse af foreningens organisering, fastholdelse af 
frivillige, uddannelse af trænere samt sikring af gode forhold for talent- og elitearbejdet i 
renoveringen af klubbens lokaler. 

 
Prioriterede idrætsgrene 
 
Ifølge aftale med Team Danmark og relevante forbund er følgende idrætsgrene prioriterede: 

 Badminton 
 Ishockey 
 Kajak 
 Sejlsport 
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 Svømning 
 

Derudover ønsker Gentofte Kommune at styrke talentudviklingsmiljøet i følgende idrætsgrene: 
 Basketball 
 Tennis 
 Volleyball 
 Fægtning 

 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At samarbejdsaftalen drøftes. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Samarbejdsaftale vedr. Elitekommunesamarbejdet ml. Gentofte Kommue og Team Danmark 
(3900037 - EMN-2021-02317) 
2. Bilag 1 Organisering -Samarbejdsaftale Team Danmark 2022 - 2025 (3900170 - EMN-2021-
02317) 
3. Bilag 2 handleplaner - samarbejdsaftale Team Danmark og Gentofte Kommune 2022 - 2025 
(3915766 - EMN-2021-02317) 
4. Bilag 3 Aktiviteter - Samarbejdsaftale Team Danmark og Gentofte Kommune 2022 - 2025 
(3900040 - EMN-2021-02317) 
 

4 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 1. kvartal 2021  
  
Sags ID: EMN-2021-00920 
 
Resumé 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid for 1. 
kvartal 2021 (bilag 1), budgetændringer (bilag 2) og opfølgning på tidligere opgaveudvalg (bilag 3).  
 
Baggrund 
 
Kultur 
Kulturinstitutionerne har grundet Covid-19-restriktioner været lukket for publikum i årets 
første måneder. Bag facaderne har aktivitetsniveauet dog været højt. Bibliotekerne oplever 
en høj efterspørgsel for borgernes selvbetjente reservation og afhentning af materialer 
ligesom de digitale formidlingsformater nyder stor opbakning og anerkendelse.  
 
Nedlukningen udnyttes bredt til at udvikle nye formidlingsformater og optimere de fysiske 
rammer. 
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Der er stor virkelyst blandt de mange kulturelle aktører. Dette afspejles både i tilslutningen til 
kulturmødet om Kultur & Festdage 2021 og i ansøgningerne til Kulturpuljen. Alt i alt har Gentoftes 
borgere mange gode kulturelle oplevelser i vente, når Covid-19 på et tidspunkt slipper taget. 
 
Unge 
Ungemiljøerne har under nedlukningen omlagt ressourcerne med stor succes. Fokus har været på 
udvikling af skolesamarbejdet gennem de populære digitale undervisningsforløb samt tilbud og 
kontakt til sårbare unge.  
 
Første kvartal har desuden budt på dugfriske data om ungelivet i Gentofte. Center for 
Ungdomsforskning har udarbejdet forskningsrapporten Ungdomsprofil 2020 Gentofte 
Kommune. Rapporten belyser, hvordan unge trives, og hvad der udfordrer deres trivsel 
gennem en række områder fra betydningen af fritidsliv og venskaber, over skole og 
uddannelse, til brug af rusmidler.  
 
Fælles om ungelivet har ligeledes omhandlet formidlingen af og dialogen om lokale data. 
Resultaterne af Ungeprofilundersøgelsen 2020 er blevet formidlet til udskolingslærere og 
skolebestyrelser på de tre pilotskoler; Tjørnegårdsskolen, Bakkegårdsskolen og Gentofte 
Skole. Det er tanken, at koblingen af lokale data og viden om beskyttende faktorer skal 
danne afsæt for det videre arbejde.  
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Fritid 
Første kvartal 2021 har været præget af restriktioner i forhold til foreningslivet indendørs, der har 
været helt lukket. Udendørsidrætten er ved at komme i gang igen med tilladelse til op til 50 
personer i slutningen af kvartalet. Det har ikke været tilladt at anvende omklædningsfaciliteter, 
ligesom det ikke har kunnet være tilskuere til træningen. Specielle forhold har været gældende for 
eliteidrætten, der har været aktive i hele perioden. 
 
Fritid har bedt Idrættens Analyseinstitut om at evaluere idræts- og bevægelsespolitikken, Gentofte i 
Bevægelse. Evalueringen forventes færdig i maj og vil blive forelagt Kultur-, Unge og 
Fritidsudvalget sammen med et forslag til proces for videreudvikling af Idræts- og 
bevægelsespolitikken. 
 
Fritid har genforhandlet samarbejdsaftalen med Team Danmark. Resultatet af forhandlingen 
fremlægges på Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget på mødet d. 5. maj. 
 
Medlemstallene for idrætsforeningerne i Gentofte Kommune har udviklet sig positivt i de seneste 
fem år, inklusive 2020, hvor der ellers har været en national tilbagegang. Der kan dog ligge en 
tilbagegang og vente i 2021 pga. de restriktioner i aktivitet, som specielt idrætten indendørs har 
været udsat for. 
 
De bevilgede midler til idrætsanlæg bliver anvendt efter planen, og flere af de planlagte byggerier 
forventes at stå færdigt i 2021 eller 2022. 
  
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At tage Kvartalsrapporteringen for 1. kvartal 2021 til efterretning. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Kvartalsrapport Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 1. kvartal 2021 (3901332 - EMN-2021-
00920) 
2. Budgetændringer 1. kvartal 2021 - KUF (3904839 - EMN-2021-00920) 
3. Opfølgninger på tidligere opgaveudvalg Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 1. kvartal 2021 
(3916937 - EMN-2021-00920) 
 

5 (Åben) Ekstraordinært åben i tre af byens idrætsanlæg  
  
Sags ID: EMN-2021-02952 
 
Resumé 
Coronaepidemiens restriktioner har begrænset borgernes og specielt foreningernes mulighed for at 
udnytte Gentofte Kommunes idrætsfaciliteter. Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget orienteres om, at 
der kompenseres for dette gennem ekstraordinær åbning af tre af kommunens idrætsanlæg. 
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Baggrund 
I løbet af perioden med restriktioner som følge af Covid-19 har borgerne og specielt foreningerne 
været begrænsede i at udnytte Gentofte Kommunes idrætsfaciliteter i både stort og mindre 
omfang. Den forringede mulighed for motion i perioden, ønsker Børn og Skole, Kultur, Unge og 
Fritid at kompensere for ved at holde ekstraordinært åben i tre af byens idrætsanlæg. Dette er i 
tråd med Kulturministerens opfordring om at støtte op om foreningerne økonomisk og på andre 
måder. 
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har derfor spurgt foreningerne om deres ønsker til ekstra 
åbning. 
 
En del af foreningerne har bedt om at få udvidet åbningstiden frem mod sommerferien.  
Derfor fastholdes i overensstemmelse med foreningernes ønsker de sene åbningstider i 
Kildeskovshallens svømmeafdeling i uge 24-26, hvor de normalt reduceres i aftentimerne.  
 
Åbningstiden i Ishal 2 fortsætter i sommerperioden med forlænget åbningstid efter klubbernes 
ønske. 
 
Kildeskovshallen og Gentofte Hallen, Hal A, har åbent i hele sommerferien som vanligt. Der er 
ingen yderligere omkostninger. 
 
Hallen i Byens Hus vil blive holdt åben fire dage ugentligt på udvalgte dage. Der vil være en ekstra 
udgift til rengøring. 
 
Omkostningerne til ekstra åbning vil samlet andrage ca. 75.000 kr. og vil blive dækket af det 
eksisterende budget. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At tage orienteringen til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
 

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
  
Sags ID: EMN-2021-00167 
 
Resumé 
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området 
kultur, unge og fritid. 
 
Baggrund 
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 Årsplan Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 3. kvartal 2021 – 2. kvartal 2022 
Årsplanen for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget giver udvalgets medlemmer mulighed for 
løbende at prioritere emner til behandling. 

 
Årsplanen viser forventede sager til behandling på udvalgets kommende fire møder.  

 
o Årsplanens formål er at være med til at sikre:  
o At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år 
o At der kan koordineres på tværs af udvalgene 
o At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har 

indblik i, hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne 
 

Årsplanen opdateres hvert kvartal.  
Se bilag Årsplan Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 3. kvartal 2021 - 2. kvartal 2022.  

 
Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets 
behandling af den 

 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
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EN UNG POLITIK 

 
I 2016 vedtog en enig Kommunalbestyrelse EN UNG POLITIK. Politikken er målrettet unge, som bor eller tilbringer dele 
af deres hverdag i Gentofte Kommune. Det er en bred og varieret målgruppe med forskellige vilkår og forudsætninger 
for at trives. Denne rapport indeholder status på EN UNG POLITIK med fokus på perioden 2018 – 2020. Formålet med 
statusrapporten er, med udgangspunkt i erfaringerne fra det hidtidige arbejde, at give retning for det videre arbejde 
på ungeområdet. 
 
EN UNG POLITIK skal gøre en konkret og mærkbar forskel i unges liv. En forskel som forventes at kunne aflæses af de 
indikatorer, der måles på, men som kan være vanskelige at henføre til konkrete indsatser. Det tager tid at skabe 
forandringer, som slår igennem i ungelivet. Der er derfor brug for et langt sejt træk i arbejdet med EN UNG POLITIK og 
de enkelte pejlemærker, før vi kan forvente at høste de ønskede effekter.  
 
Det er ambitionen, at både politikere og forvaltning skal kunne følge, hvordan det går med at realisere EN UNG 
POLITIK og opnå de ønskede forandringer i ungelivet. Politikerne modtager status hver andet år, som oplæg til politisk 
dialog om arbejdet med EN UNG POLITIK. Statusrapporten præsenterer dels indsatser og aktiviteter, der er igangsat 
og den data, der løbende indsamles om en række udvalgte indikatorer, der knytter sig til de fem pejlemærker og de 
otte vedtagne effektmål. Med afsæt heri kan udviklingen i ungelivet følges over tid, og vi kan holde øje med, om vi hen 
ad vejen opnår de ønskede forandringer.  
 
EN UNG POLITIK er bygget op om fem pejlemærker, STÅ STÆRKT, FORSKELLIGE SAMMEN, ALLE I TALE, FRI FREMTID og 
INGEN ALENE, som hver især bidrager til otte politisk vedtagne effektmål. Til daglig er det de fem pejlemærker, der 
udstikker retningen i arbejdet med EN UNG POLITIK.  
 
Rapporten indledes med et afsnit om unges generelle trivsel i Gentofte Kommune, og hvordan arbejdet med EN UNG 
POLITIK er organiseret. Herefter følger fem afsnit med afsæt i de fem pejlemærker. I hvert af disse afsnit indledes med 
en kort beskrivelse af hvilke udfordringer, der er blandt unge i kommunen i relation til pejlemærket, og herefter 
beskrives arbejdet med pejlemærket, herunder større indsatser og enkeltstående aktiviteter. Mange af både større 
indsatser og aktiviteter, taler ind i flere pejlemærker og bidrager til flere effektmål, men hver indsats og aktiviteten er 
kun beskrevet under det pejlemærke, indsatsen eller aktiviteten taler mest ind i. Hvert afsnit rundes af med en 
beskrivelse af, hvad der fremadrettet er i fokus. Rapporten afsluttes med en sammenfatning samt refleksioner og 
perspektiver på det fremadrettede arbejde. 
 

DATAGRUNDLAG 

Statusrapporten giver et billede af unges vilkår og trivsel i dag og afspejler dermed fremdriften i arbejdet på 
ungeområdet gennem længere tid. I rapporten refereres til data, som tidligere er præsenteret for Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget i kvartalsrapporter og Gentofteberetninger, samt ikke mindst i undersøgelsen Ungdomsprofil 2020 – 
Gentofte Kommune (her).  Rapporten er udarbejdet af Center for ungdomsforskning (Cefu) og samler data fra 
ungeprofilundersøgelsen 2019, Nationale trivselsmålinger, Rusmiddelundersøgelsen 2019 og bygger på 
fokusgruppeinterview med udvalgte ungegrupper. Center for ungdomsforskning udarbejdede i 2016 en lignende 
rapport for Gentofte Kommune. I Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune sammenlignes med fund fra bl.a. 
ungeprofilundersøgelsen og interviews i 2015. Rapporten indeholder desuden anbefalinger til fokus i arbejdet med 
ungeområdet fremadrettet. 
 
Herudover indgår data i nærværende status:  

• Ungeprofilundersøgelsen 2020 fra udskolingen (7., 8, og 9. klassetrin) – folkeskolerne og en privatskole og 
ungdomsuddannelserne (15-25 år) (på nær studenterkursus). Landsgennemsnit dækker over de kommuner 
der har deltaget i undersøgelsen. I 2020 deltog 39 kommuner. 

• National trivselsmåling folkeskolerne (data fra 7., 8. og 9. klassetrin) fra 2020 

• National trivselsmåling ungdomsuddannelserne fra 2020  

• Uddannelsesstatus 3 mdr. og 15 mdr. efter 9. klasse samt 9.mdr. efter 9. og 10. klasse.  

https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/UNGDOMSPROFIL%202020%20-%20GENTOFTE%20KOMMUNE%20FINAL%204.%20FEB.%202021.pdf
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PEJLEMÆRKER OG EFFEKTMÅL 

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 i Gentofte oplever høje forventninger til, hvordan man skal være, hvordan man skal se ud, og hvad 
man skal præstere. Ungeskal gives modet til at definere sig selv, udvikle egen identitet og egne ambitioner. 
  

FORSKELLIGE SAMMEN - Stærke relationer skaber stærke mennesker. I dag indgår unge i fællesskaber, der går på 
tværs af fysiske og digitale rum. 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 være med til at tage beslutninger, der vedrører dem. De skal opleve, at de bliver lyttet til, og at 
de kan gøre en forskel –både for sig selv og for fællesskabet. Unge skal engageres i samarbejde baseret på tillid, 
ærlighed og tydelighed. 

 

FRI FREMTID - Alle unge skal have attraktive muligheder, uanset hvor de står i livet. Men mange muligheder gør ikke 
nødvendigvis valget lettere. 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 - Ungelivet er fyldt med udfordringer, der kan være svære at tackle alene. Unge har brug for støtte og 
opbakning både derhjemme og der, hvor de færdes i hverdagen. Unge skal have nem adgang til vejledning og støtte, 
hvis livet bliver svært 
 
Indsatser og aktiviteter, der iværksættes med afsæt i de fem pejlemærker, bidrager hver især til de otte effektmål, 
som arbejdet med EN UNG POLITIK, samlet set skal lykkes med at indfri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 1: Politisk vedtagne effektmål for EN UNG POLITIK 
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UNGE I GENTOFTE TRIVES, MEN VI KAN STADIG GØRE DET BEDRE 

Størstedelen af unge i Gentofte trives og oplever kommunen, som et godt sted at vokse op og være ung, og hvor de 
føler sig trygge. De fleste er glade for deres skole/uddannelse og mener, at der er gode uddannelses- og 
fritidsmuligheder og giver udtryk for, at der er blik for deres behov.1 Størstedelen af unge i Gentofte fortsætter efter 
folkeskolen på en ungdomsuddannelse, og de fleste tænker positivt om deres fremtid, hvor de bl.a. forestiller sig at 
tage en længerevarende uddannelse.  
 
Ungeprofilundersøgelsen 2020 og Trivselsmålingerne tegner et generelt billede af, at de unge i Gentofte har gode 
kontakter, bruger tid med og har det godt med deres venner og øvrige sociale netværk både i fritiden og i 
skolesammenhæng.2 Flertallet af unge i Gentofte oplever, at de er glade og i godt humør det meste af tiden, dog i 
højere grad mænd end kvinder. Hovedparten af unge har et godt forhold til deres forældre og oplever samtidig, at de 
har såvel voksne som venner at tale med, hvis de har problemer. Majoriteten af unge i Gentofte angiver, at de føler sig 
sunde og raske. Det er positivt i relation til trivsel, da unges selvvurderede helbred har stor betydning for, hvordan 
unge trives i øvrigt, og hvor meget overskud de har.3  
 
Selvom hovedparten af unge generelt har det godt og oplever, at de har et privilegeret ungeliv, er der stadig områder, 
der kræver opmærksomhed og indsatser. Bl.a. oplever en del unge i Gentofte såvel som på landsplan, at de er hårdt 
spændt for i hverdagen og ikke kan nå de ting, de gerne vil. Flere giver udtryk for at have smerter af forskellig art, og 
der ses et stort forbrug af smertestillende midler, særlig blandt unge kvinder. Samtidig oplever 8% af de unge, at de 

 

 

1 Gentoftes Ungdomsprofil 2016 s. 7 
2 Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune. S. 19 
3 Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune. S. 53 
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ikke har en voksen at tale med, når de har behov for det. Ligesom på landsplan giver en del unge udtryk for, at de 
oplever ikke at have et godt psykisk helbred og udviser tegn på mistrivsel. Alkohol og festkulturen er stadig udbredt i 
Gentofte Kommune, og unge har et alkoholforbrug, der ligger højt sammenlignet med danske unge generelt, men på 
linje med unge fra København. Så selvom størstedelen trives og har det godt, så er der stadig et arbejde at gøre og 
samtidig huske på, at ungegruppen hele tiden fornyes, og der derfor er områder, hvor der er behov for et vedvarende 
fokus for at bevare de gode rammer for ungelivet i Gentofte Kommune. 
 
I det følgende præsenteres først status på arbejdet med EN UNG POLITIK på det organisatoriske plan, og herefter 
præsenteres indsatser og aktiviteter, der er iværksat på ungeområdet. Der er særlig fokus på perioden 2018 – 2020, 
og status er struktureret ud fra de fem pejlemærker i EN UNG POLITIK. 
 

ARBEJDET MED EN UNG POLITIK 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har et særligt ansvar for at drive udviklingen og implementeringen af EN UNG 
POLITIK. Arbejdet med EN UNG POLITIK kan inddeles i centralt initierede indsatser og arbejdet med at inspirere og 
mobilisere organisationen og øvrige aktører til at udvikle ungeindsatsen i tråd med politikken. Der arbejdes her 
målrettet med at skabe sammenhæng, fremdrift og synlighed om den samlede ungeindsats på tværs af Gentofte 
Kommune. Det sker blandt andet gennem programledelsen for EN UNG POLITIK og ved at styrke det tværgående 
samarbejde med alle relevante aktører og – vigtigst af alt – med de unge selv. For unges drømme og behov kan kun 
komme for en dag, hvis de får en stemme. Derfor er unges deltagelse grundstenen i EN UNG POLITIK.  
 
EN UNG POLITIK står ikke alene. Den tænkes sammen med kommunens øvrige politikker og strategier. Derfor er unge 
også omfattet af den nye politik for samskabelse mellem kommune og borgere. Det betyder, at når unge i Gentofte 
inddrages, skal de opleve at blive lyttet til og opleve at de kan gøre en forskel – både for sig selv og for fællesskabet og 
at samarbejdet er baseret på tillid, ærlighed og tydelighed. Helt i tråd med pejlemærket ALLE I TALE 
. 
Organiseringen af arbejdet med EN UNG POLITIK gennem en programledelse, har vist sig at være en effektiv og agil 
tværgående organisering. De fleste af kommunens opgaveområder har berøring med unge, og programledelsen 
arbejder for, at der koordineres og udvikles på tværs med afsæt i høj faglighed. Programledelsen varetager 
herforuden styregruppefunktion på større tværgående indsatser, tidsbegrænsede som kontinuerlige, på ungeområder 
som f.eks. Fælles om Ungelivet, Partnerskabet om Unges sundhed og trivsel med ungdomsuddannelserne. Derudover 
sikrer programledelsen, at der sker koordinering omkring nye indsatser og tidsbegrænsede projekter, som f.eks. Gratis 
psykologhjælp, headspace, STIME, rusmiddelkonsulenten m.m. 
 
I forlængelse af programledelsen er der etableret tre tværgående netværk: Strategiske drøftelser for chefer, 
Ungefagligt Ledernetværk og Ambassadørkorpset for EN UNG POLITIK (medarbejderniveau). Overordnet er målet med 
de tre netværk at sikre et bredt kendskab til EN UNG POLITIK, koordinering af arbejdet omkring og med unge, og at 
der på tværs af organisationen arbejdes samlet mod indfrielse af visionerne i de fem pejlemærker. De tre netværk 
understøtter hver især både et øget kendskab til kommunens brede vifte af ungetilbud, styrker samarbejdet på tværs 
af områder og bidrager til udvikling af ungeområdet, herunder også fælles kompetenceudvikling, videndeling og 
sparring, samt løsning af pludselig opståede udfordringer. 
 
I det ungefaglige ledernetværk arbejdes der bl.a. med temaer som samarbejde mellem myndighed og 
kulturelle/pædagogiske tilbud, overgange i unges liv, udsatte unge og anbefalingerne fra rapporten Ungdomsprofil 
2020 – Gentofte Kommune. Ambassadørkorpset har et særligt fokus på ungedeltagelse, herunder inspiration og 
videndeling på tværs af områder og med unge selv. I både det ungefaglige ledernetværk og ambassadørkorpset 
deltager også repræsentanter fra eksterne tilbud til unge bl.a. headspace, frivilligcenter m.m.  
 
I det følgende præsenteres ud fra hvert pejlemærke et kort rids over udfordringer relateret til pejlemærket. Selvom 
der nu stilles skarpt på udfordringerne i ungelivet, så er det vigtigt at understrege, at langt de fleste unge i Gentofte 
trives og har det godt. Herefter følger en beskrivelse af arbejdet med de enkelte pejlemærker. Hvert afsnit afsluttes 
med at pege på, hvor fokus kan lægges fremadrettet. 
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FORSKELLIGE SAMMEN  

 

Stærke relationer skaber stærke mennesker. I dag indgår unge i fællesskaber, der går på tværs af fysiske og digitale 
rum. Unge skal have mulighed for at være en del af rummelige fællesskaber, hvor den enkelte bliver set, hørt og 
respekteret. 
 
Pejlemærket FORSKELLIGE SAMMEN bidrager til følgende politisk vedtagne effektmål for EN UNG POLITIK: 

• Unge deltager i flere og bedre fællesskaber med plads til forskellighed 

• Unge udviser god og respektfuld adfærd i fysiske og virtuelle fællesskaber 
 
 

 
 
 

HVAD VI VED OM UNGELIVET I GENTOFTE 
Unge skal have mulighed for at være en del af rummelige fællesskaber, hvor den enkelte bliver set, hørt og 
respekteret. Gode fællesskaber og nære relationer er helt afgørende for et godt ungeliv og som afsæt for et godt 
voksenliv. Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune viser, at det generelt står godt til med de unges oplevelse af 
venskaber og deres fritid, og der tegnes samtidig et billede af, at de unge oplever meningsfulde fællesskaber i deres 
hverdagsliv. Hele 97% af de unge svarer, at de har det rigtig godt eller godt med vennerne/fritiden4  
 
Der er sket en positiv udvikling fra 2016 til 2020, idet antallet af unge, der oplever at være en del af skolens 
fællesskaber er steget fra 80% i 2016 til 88% i 2019 og nu er over tal for landsplan, hvor 86% oplever at være en del af 

 

 

4 Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune. S. 37 
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skolens fællesskab. Det betyder på den anden side, at ca. hver tiende elev i Gentofte på den ene eller anden måde 
ikke trives i skole eller på uddannelsesstedet. Bl.a. svarer 12 % af de unge i Gentofte, at de kun en gang i mellem eller 
sjældent føler, at de er en del af fællesskabet. Selvom tallene er lavere end på landsplan (14 %), og at det samtidig 
betyder, at 88 % oplever sig som en del af det sociale fællesskab, kalder det alligevel på opmærksomhed mod den 
mindre gruppe af unge, der føler sig uden for fællesskabet, idet det er en meget central arena i ungelivet. 5 
 
I Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune ses en sammenhæng mellem trivsel i skolen og det at være blevet 
mobbet, idet en større andel af unge, der angiver, at de er blevet mobbet i skolen få gange (14% i udskolingen og 6,9 
% på ungdomsuddannelserne) eller mange gange (2 % i udskolingen og 1,7% på ungdomsuddannelserne), samtidig 
angiver, at de ikke eller slet ikke har det godt i skolen (14 %). Selvom der er tale om en lille del af unge i Gentofte, som 
ofte mobbes, kalder det alligevel på opmærksomhed, dels fordi mobning kan være en af årsagerne til de unges 
oplevelse af mistrivsel og følelsen af udenforskab, og dels fordi den tid de unge skal være i skolen udgør en stor del af 
unges hverdag. Når de mobbes, opholder de sig i et miljø, hvor de udsættes for eksklusion fra fællesskabet, som 
mobning er, og som har en stærk sammenhæng med oplevelsen af ensomhed og mistrivsel. 6 
 
Blandt unge i Gentofte ses en sammenhæng mellem udseende og popularitet i vennegrupper. I Ungdomsprofil 2020 – 
Gentofte Kommune svarer 46 % af de unge, at det gør én mere populær i venskabsgruppen, hvis man ser godt ud. På 
landsplan er tallet 35 %.7 Dette kan ses som, at unge oplever, at de skal se godt ud hele tiden, når de er sammen med 
deres venner. Selvom de unge har gode relationer, så er det alligevel ikke fuldt ud en arena, hvor de er fri fra at 
håndtere egne og andres forventninger. Dette udpeger de unges kropsidealer og betydningen af udseende som et 
område, der bør fokuseres på. Både i relation til trivsel og i relation til de unges sociale relationer.8 
 
AKTIVT FRITIDSLIV OG FÆLLESSKABER UNDER PRES 
Hovedparten af unge i Gentofte beskriver, at de har et stort socialt netværk og plejer deres venskaber – også på 
sociale medier. De er samtidig generelt aktive i deres fritid, hvor de dyrker interesser, aktiviteter og sport både i og 
uden for foreningsliv og klubtilbud. I lighed med unge i resten af landet, er aktiviteter, der involverer en sportsgren 
eller motion mere udbredt end f.eks. kreative og kunstneriske aktiviteter. 
 
De unge beskriver, at de oplever at have travlt, og at de skal balancere mellem skole, fritid, familie og venner. De unge 
skal hele tiden vurdere, hvad der skal prioriteres. Her bliver skole og lektier generelt set prioriteret højest, og dermed 
nedprioriteres aktiviteter og venskaber i fritiden. Det kan bl.a. spores i den tendens, som også er på landsplan, at unge 
fortsat falder fra fritidsklub og foreningsaktiviteter i takt med alderen. F.eks.  angiver 21 % af de unge i 
Ungeprofilundersøgelsen (15-30 år), at de ikke går til de fritidsaktiviteter, de gerne vil og langt størstedelen af dem (78 
%) angiver, at det skyldes travlhed med skolearbejdet. Til sammenligning angiver 10% i udskolingen, at de ikke går til 
de fritidsaktiviteter, de gerne vil og kun 34 % af dem angiver, at det skyldes travlhed med skolearbejdet.9  
 
Værdien af det sociale aspekt og oparbejdelsen af fællesskaber uden for skolen må ikke undervurderes. Det er også en 
central del af unges dannelse, personlige udvikling, opbygning af medborgerskab og fællesskaber, trivsel m.v. Hvis der 
ønskes at skabe flere tiltag og mere fastholdelse af de unge i fritidslivets aktiviteter og tilbud, bliver det derfor 
nødvendigt ikke blot at fokusere på selve udbuddet af fritidsaktiviteterne. Men også skele til, hvad der er vigtigt for de 
unge i forhold til fritidsaktiviteterne. I nedenstående tabel ses det f.eks., at det at kunne være sammen med venner og 
at have det sjovt vægtes højere end at blive dygtigere til aktiviteten. 
 

 

 

5 Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune. S. 21 
6 Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune. S. 32 
7 Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune. S. 53 
8 Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune. S. 59 
9 Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune. S. 43 
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Tabel 1: Hvad er vigtigt for dig, når du går til en aktivitet? Udvalgte svarmuligheder (Ungeprofilundersøgelse 15-25 år). N=2940-2973. 

 
 
 
DIGITAL OG FYSISK ADFÆRD I RELATION TIL GRÆNSEOVERSKRIDENDE OG SEKSUELLE TILNÆRMELSER 
I forhold til billeddeling på nettet viser undersøgelsen, at der er sket en markant positiv udvikling i de unges 
opmærksomhed på adfærd på nettet og billeddeling end tidligere. Bl.a. er der sket et markant fald i antallet af unge, 
der angiver, at de har delt et seksuelt billede af sig selv og også i antallet af unge, der har delt seksuelle billeder af 
andre.  
 

Tabel 2: Har du inden for de sidste 12 måneder delt/sendt/postet et seksuelt billede/video af dig selv, f.eks.  i undertøj eller nøgen? Har du inden 
for de sidste 12 måneder delt/sendt/postet et seksuelt billede/video af andre f.eks.  i undertøj eller nøgen.  

 
 
Ses der på unges oplevelser af grænseoverskridende adfærd både digitalt og fysisk, angiver ca. hver femte at have 
oplevet dette og samtidig ses også her en stor forskel mellem mænd og kvinders oplevelser heraf. Langt flere unge 
kvinder end unge mænd oplever f.eks. at få seksuelt stødende henvendelser, uønskede seksuelle invitationer og blive 
udsat for seksuel berøring. Der er altså stadig behov for at sætte fokus på respektfuld adfærd digitalt og fysisk, og 
fokus bør være bredere end f.eks. billeddeling. Samtidig er behovet for digitale kompetencer ikke blevet mindre i lyset 
af de seneste års tendenser til spredning af fake news på sociale medier. En stor del af de unge på 
ungdomsuddannelserne forholder sig kritisk til det, de læser på nettet, mens det kun er tilfældet for en mindre andel 
af de unge i grundskolen. 
 

At være
sammen

med mine
venner

At blive
bedre/dygt

igere til
aktiviteten

At holde
mig i form

At have det
sjovt

At mine
trænere/un

dervisere
er dygtige

At jeg kan
deltage i
sociale

arrangeme
nter i…

Meget vigtigt 47% 31% 32% 59% 32% 27%

Vigtigt 36% 44% 44% 31% 42% 32%
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Tabel 3: Spørgsmål vedr. grænseoverskridelser krydset med køn (Ungeprofilundersøgelsen 15-25 år.). Dreng/mand N=1514. Pige/kvinde N=1771. 
Udvalgte svarmuligheder. 

 
 

ARBEJDET MED PEJLEMÆRKET FORSKELLIGE SAMMEN 

Unge i Gentofte tilbydes en bred vifte af muligheder for at indgå i fællesskaber i deres fritid. Fra fritidsundervisning på 
Ungdomsskolen, professionel undervisning i kunstarterne på Kulturskolerne til det nye ungemiljø i Byens Hus – alle 
steder, hvor voksne med stærke kompetencer udvikler aktiviteter sammen med unge. Unge driver også selv et af 
kommunens tilbud til unge; Musikbunkeren. 
 
Gentofte har et stort antal foreninger og gode idrætsfaciliteter. Unge har muligheder for at dyrke idræt på både elite- 
og breddeniveau. Og da alle skal kunne deltage, kan unge, der ikke har råd til kontingent, få Fripas til den 
fritidsaktivitet, de brænder for. Herudover kan foreninger, der et særligt fokus på ungefastholdelse, søge om tilskud til 
ungdomskonsulenter, der hjælper med at nytænke og udvikle aktiviteterne, så unge bliver i deres klub.  
 
I Musikbunkeren, som er et kreativt musikmiljø og øvelokalefællesskab, driver ungeforeningen og kommunen 
tilbuddet i et partnerskab. I Musikbunkeren sikrer tre deltidsansatte musikfaglige medarbejdere og foreningens unge 
brugere både udvikling, indflydelse og outreach til nye målgrupper. De unge har deres egen økonomi, og de sørger for, 
at alle medlemmer let kan få indflydelse på budgettet gennem det innovative økonomi-prioriteringsspil PING PONG 
PENGE.  
 
Graf: Musikbunkeren: Et eksempel på en unge-facilitet med et stabilt medlemstal 

 
 



 

 
11 

 

 

Medlemstallet i Musikbunkeren har været stigende i 2020 efter en nedgang i forbindelse med ombygning af lokalerne 
i dele af 2019 og har på trods af COVID-19 situationen, der har lukket for brug af faciliteterne, ikke oplevet en nedgang 
i antallet medlemmer. Det vidner dels om, at Musikbunkeren er et attraktivt tilbud med en stærk kultur og kan også 
tilskrives den ildhu og fleksibilitet medarbejdere, medlemmer og bestyrelse har udvist i forbindelse med at få omlagt 
workshops m.m. og udvikle nye formater, der kunne afholdes digitalt. Samtidig arbejder både bestyrelse og 
medarbejdere løbende med rekruttering af nye medlemmer og der arbejdes fokuseret med at tiltrække nye 
målgrupper bl.a. gennem samarbejder med bl.a. ungdomsskolen, gymnasier m.fl. Et andet fokus ift. medlemsskaren er 
at skabe en større kønsdiversitet. Det særlige fokus har bl.a. resulteret i, at begge køn nu er repræsenteret i 
foreningens bestyrelse og fremadrettet vil der være fokus på også at øge andelen af kvinder blandt medlemmerne 
generelt.  

Musikbunkerens nyeste tiltag, Skaberskolen, blev testet i efteråret 2019, hvor der blev afholdt en 4-dages camp med 
fokus på kreative processer. På den lange bane er målet at etablere en deltidsuddannelse af et halvt års varighed med 
undervisning tre dage om ugen. Testen i uge 42 er blev finansieret af KODA og Tuborgfondet. Derudover har 
foreningen fået midler fra Statens Kunstfond til yderligere at kunne teste det seks måneder lange forløb i 2021. En del 
af målsætningen med det nye projekt Skaberskolen er foruden de læringsmæssige perspektiver at skabe mulighed for 
en større udnyttelse af lokalerne i dagtimerne. 

Ungepuljen. Ungegruppen fornyer hele tiden sig selv, når nye behov og drømme opstår. For at gribe det har unge 
mulighed for at realisere deres egne idéer til nye aktiviteter og fællesskaber med støtte fra Ungepuljen og kan, hvis de 
har behov for det, få anden støtte og praktisk hjælp fra ungekulturkonsulenten til at få ideerne ud over rampen. Det er 
et godt og fleksibelt tilbud, der dog ikke bruges af unge i den grad det kunne.  I 2019 gik Musikbunkeren, 
Ungekulturkonsulenten, tovholder for partnerskab med ungdomsuddannelserne og Ung I Byens Hus sammen om at 
nytænke og revitalisere konceptet med bl.a. et øget fokus på at involvere unge i kommunikation og i 
bevillingsarbejdet. Når samfundet igen åbner op og giver unge mulighed for at realisere deres ideer til events og andre 
aktiviteter iværksættes det nye koncept. 
 
DELTAG-bilen. (Driften dækkes af EN UNG POLITIK). Det mobile ungekontor – eller DELTAG-bilen – har kørt siden 
2017. Det er et mobilt eventsted indrettet i en Fiat Ducato, der kan lånes af unge, medarbejdere og foreninger. 
DELTAG-bilen har et lille mødelokale, bardisk, lyd, lys, storskærm og scene på taget. Den har været i brug til koncerter, 
loppemarkeder, sportsbegivenheder, festivaler, Skolevalg, pony- og kajakpolostævner, som mobil brevstemmeboks, 
og til gode samtaler med unge der, hvor unge er. Den er også blevet brugt i forbindelse med implementering af 
anbefalingerne fra Opgaveudvalg Boligsociale Indsatser Ved Ungdomsboligerne. DELTAG-bilen er et brugbart og 
fleksibelt tilbud, der giver mulighed for nemt at skabe midlertidige kulturelle, sportslige og demokratiske 
begivenheder i byens rum. I løbet af 2019 og 2020 har den også været flittigt brugt af unge brugere fra Byens Hus. Og i 
2021 har den herforuden været brugt som midlertidigt covid-19 testcenter og i kommunikationsarbejdet omkring at få 
unge til at blive testet. 
 
STØRRE INDSATSER 2018 – 2020 
Ungemiljøerne i Vangede og Byens Hus (Driftsmidler dækker lønninger, aktivitetsmidler tilføres fra brugerbetaling og 
EN UNG POLITIK). I 2017 gennemførtes en analyse af unges brug og ønsker til fritidstilbud. På baggrund heraf 
besluttede Kommunalbestyrelsen at omorganisere klub- og fritidsundervisningen og etablere et nyt tilbud med afsæt i 
unges ønsker og behov for mere fleksible tilbud, der samtidig gav mulighed for at mødes med unge på tværs af 
kommunen.  
 
I september 2019 åbnede Ung i Byens Hus, hvor unge både kan komme uformelt og være sammen med andre unge, 
deltage i en mangfoldighed af aktiviteter, og hvor unge med nye ideer, har adgang til fællesskab, økonomi og 
faglighed, der understøtter deres mulighed for at sætte handling bag idéerne og skabe det fritidsliv, de ønsker sig. De 
unge, der har grebet muligheden, inden Corona satte det på pause, arrangerede koncerter, afholdt workshops om 
bæredygtighed og diskuterede aktuelle problemstillinger i en podcast-serie – alt sammen med og for andre unge. 
 
Forud for åbningen blev husets indretning designet af unge i et samarbejdede med et designfirma. Åbnings-eventet 
blev udviklet og afviklet i samarbejde med unge, og i dag arbejder de unge sammen med husets øvrige brugere om at 
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udvikle og realisere en ny helhedsplan for indretning af værksteder, teatersal og mødelokaler med videre. De konkrete 
resultater heraf forventes realiseret, når det igen er muligt at åbne for aktiviteter i de fysiske rum. 
 
Ung i Bevægelse. (Sundhedspolitikken). Formålet med indsatsen, som er en del af de sundhedspolitiske handleplaner, 
er at få inaktive unge i gang med at dyrke idræt og motion samt at fastholde de unge, som allerede er aktive. I 
arbejdet hermed er fokus på involveringen af de aktører, som har en stor snitflade med unge, fx udskolingen i 
grundskolerne, ungdomsuddannelserne, ungdomsklubberne og idrætsforeningerne. I 2019 blev der iværksat en 
samskabelsesproces, hvor unge og andre interessenter systematisk blev inddraget med henblik på at udvikle og 
iværksætte prøvehandlinger med afsæt i deres idéer. Formålet var, at identificere hvilke strukturelle og konkrete 
tiltag, der kunne iværksættes for at øge aktivitetsniveauet blandt unge. Der er blevet afholdt workshops for tre 7. 
klasser (ca. 75 elever) og to gymnasie/HF-klasser (ca. 55 elever). Resultatet af de afholdte workshops er et idékatalog, 
som danner inspiration til indsatser. De tiltag og initiativer, der efterfølgende er blevet iværksat, er ønsket forankret i 
en organisatorisk ramme, fx i foreninger, på ungdomsuddannelserne eller af de unge selv. I august 2019 blev f.eks. 
projekt ’Sænk Skuldrene’ iværksat i et samarbejde med DGI, Gammel Hellerup Gymnasium og Øregård Gymnasium 
samt et forskningsprojekt ”Holdspil og fællesskab for unge”, hvor Fritid har faciliteret samarbejde mellem Center for 
Holdspil og Sundhed, Øregård Gymnasium og Gentofte Volley om at skabe bæredygtige idrætsfællesskaber på 
ungdomsuddannelserne. Projektet fortsætter i Center for Holdspil og Sundhed-regi i de kommende år. Herudover er 
flere samarbejder med skoler og ungdomsuddannelser udviklet, men flere er udskudt som følge af COVID-19. 
 
Ungekonsulentordningen har til formål at støtte arbejdet med at rekruttere og fastholde unge i Gentofte Kommunes 
foreninger. Her har foreningerne mulighed for at søge midler til at ansætte en ungekonsulent, der arbejder for en 
ekstraordinær ungeindsats med henblik på at fastholde unge i foreningen. I 2019 – 2020 har GIK Atletik, Copenhagen 
Towers (herunder flag football for ungdom), Gentofte Stars, SISU og Jægersborg Boldklub været en del af 
Ungekonsulentordningen. 
 
Trivsel i idrætsforeninger er et pilotprojektet, der er igangsat i forbindelse med opgaveudvalget En Times Motion. 
Projektets fokus er, at afprøve en struktur og en tilgang, som kan give foreningslivet mulighed for at arbejde 
systematisk med trivsel og skabe et miljø, som bidrager til at fastholde unge medlemmer uanset niveau og/eller 
tiltrække nye medlemmer. Der er indgået et samarbejde med HIK Fodbold om at opstille og afprøve en trivselsmodel, 
der kan implementeres i idrætsforeninger.  
 
Idræts aktiviteter i ungemiljøet. Der har i 2019 – 2020 været en kontinuert dialog mellem Fritid og Ungemiljøet i 
Byens hus om at iværksætte idrætsaktiviteter. Her er idrætsorganisationen DGI blevet inddraget til at indgå i et 
samarbejde, som har udmøntet sig i en dialog om udvikling af E-sport-aktiviteter i Byens hus. Der har desuden været 
en dialog med lokale idrætsforeninger, bl.a. Gentofte Volley og SISU Basketball, om at iværksætte holdspilsaktiviteter 
på udendørsarealerne og i hallen. Det har endnu ikke udmøntet sig i konkrete aktiviteter pga. COVID-19. Der er 
faciliteret et samarbejde mellem Ungemiljøet og Hellerup Sejlklub om at iværksætte Stand up paddle-aktiviteter. 
 
Gentænk vidensfestival (EN UNG POLITIK og tilskud fra ungdomsuddannelserne) Gentænk er en tilbagevendende 
ungestyret vidensfestival for omkring 1.000 sidsteårselever fra Gentoftes seks ungdomsuddannelser. I 2018 var 
temaet menneskets relation til teknologien og i 2019 blev der stillet skarpt på FN’s 17 Verdensmål. 12 elever står for 
at kuratere indholdet til festivalen sammen med Ungekulturkonsulenten og seks lærere understøtter med rammerne. 
Gentænk er et samarbejde mellem kommunen og Gentoftes seks ungdomsuddannelser. 
 
ØVRIGE AKTIVITETER OG TILTAG 2018 – 2020 

• 4K kompetenceudvikling ’Ungedeltagelse’.  Samarbejde og videndeling omkring ungedeltagelse på tværs af 
Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Gentofte.  

• Polynorm – en udstilling om normalitet samarbejde med Kultur og Social og Handicap. Kunstnere inviterer til 
at udforme stedsspecifikke værker i offentlige rum ud fra temaet normalitet. 

• Strategi for digital dannelse i grundskolen og det digitale ungekorps med fokus på ung til ung formidling og 
dialog. 

• En times motion. Anlægsmidler til at skabe sociale miljøer for unge i foreningerne (Budget 2021/2022) 
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DET VIDERE ARBEJDE 
I 2018 – 2020 har fokus i særlig grad været på at gentænke og udvikle unges mulighed for deltagelse i fællesskaber på 
tværs af kommunen med afsæt i undersøgelser om unges ønsker og behov. Det gav anledning til en stor 
reorganisering af klubtilbud og fritidsundervisningen samt etablering af et nyt sammenhængende tilbud. I 
ungemiljøerne vil der i de kommende år være fokus på at tilpasse og forankre dette nye tilbud. Dels fordi forandringer 
og nye tiltag tager tid, før frugten kan høstes, og dels fordi dette nye format ikke har haft mulighed for at udfolde sit 
potentiale, da tilbuddet har været helt eller delvist nedlukket siden marts 2020 på grund af COVID-19. Der er både før 
og under COVID-19 indgået samarbejde med bl.a. foreninger, skoler, ungdomsuddannelser, udskolingshuset, 
headspace og enheden for kontaktpersoner, omkring udvikling af nye tilbud til unge.  
 
I Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune peges på, at unge i Gentofte Kommune efterspørger rum til fællesskaber, 
der giver mulighed for at de kan mødes spontant og på tværs og være sammen uden at det nødvendigvis skal 
orkestreres af voksne. Et ønske er adgang til udendørsarealer, hvor de ikke oplever at være til gene for andre og 
samtidig kan udfolde deres egen ungekultur. Dette kalder på en tættere dialog med unge for at afdække om 
muligheden allerede eksistere, og hvis ikke, hvordan ønskerne kan testes og eventuelt realiseres. Arbejdet bør 
koordineres med Ungemiljøerne, SSP, Fælles om ungelivet, Fritid m.fl. Afhængig af økonomi kan prøvehandlinger 
understøttes af EN UNG POLITIK og Ungepuljen. Dog bør der være opmærksomhed på, at der ikke her er budget til 
finansiering af større initiativer, anlæg eller drift.  
 
Samtidig arbejdes videre med at inkludere unge i andre allerede eksisterende fællesskaber bl.a. arbejdes der i regi af 
Ung i bevægelse videre på det grundlag, der blev skabt i 2019-2020, hvor det er hensigten at inddrage de aktører, der 
arbejder med unge, hvad enten der er tale om lønnet eller frivillig arbejdskraft og med en indsats, der kan forankres 
på sigt. Der er også fokus på samtænkning af eksisterende og nye indsatser, der taler ind i vision og målsætninger for 
Fælles om ungelivets indsats omkring at flere unge deltager i organiserede fritidsaktiviteter. 
 
Unge i dag er vokset op med at søge forklaringer på udfordringer indad til og oplever at det er et individuelt ansvar og 
løsning. Dette er også en fortælling, der er tydelig blandt de unge i Gentofte Kommune. Men f.eks. rammerne og 
strukturerne, der fordrer krav til præstationer og travlhed, skaber visse forudsætninger for den enkelte – og at den 
unge som enkeltperson ikke kan løse dette. I det kommende Opgaveudvalg Unges trivsel – sammen og hver for sig 

sættes der netop fokus på den fælles opgave vi har for at skabe gode rammer for unges trivsel, herunder hvordan vi 
sammen kan fremme en sund præstationskultur. 10  
 
Unges behov og drømme om et aktivt fritidsliv og fællesskaber ændrer sig i takt med, at ungegruppen automatisk 
fornyer sig selv. Det kalder på en kontinuerlig kontakt med ungegruppen og fleksibel mulighed for at afprøve og 
iværksætte nye initiativer. Derfor prioriteres stadig midler til ungekulturpuljen og fremadrettet vil der være fokus på 
at sammen med unge at gentænke puljen, så unge både har mulighed for at være ambassadører for puljen og være 
med til at vurdere ansøgninger og bevilge midler. 
 
Under pejlemærket STÅ STÆRKT er projektet Fælles om Ungelivet aktuelt i relation til unge og rusmidler, men 
projektet har også fokus på unges deltagelse i positive fællesskaber i deres fritid, da det er en beskyttende faktor i 
forhold til unges brug af rusmidler. Denne del af projektet prioriteres i relation til pejlemærket FORSKELLIGE SAMMEN 
og sættes i spil på tværs af fritids- og kulturliv med inddragelse af ungepulje og DELTAGbilen, samt tænkes ind i øvrige 
indsatser og politikker som Playmakerfunktionen og En Times Motion. 
 
Fra 2016 og frem til nu er der sket en stor ændring i kulturen omkring billeddeling. Færre deler billeder af sig og andre. 
En positiv udvikling, som bl.a. kan tilskrives det store initiativ omkring ung til ung formidling og dialog om netop dette 
emne i forlængelse af Umbrellasagen. Her bør man dog have for øje, at ungegruppen hele tiden fornyer sig, og derfor 
bør der være et vedvarende fokus herpå. Samtidig er der ikke nødvendigvis sammenhæng mellem unges adfærd i det 

 

 

10 Ungdomsprofil 2020 - Gentofte ungdomsprofil 2020. S. 43 
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digitale og det fysiske rum. Bl.a. viser Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune, at mange unge kvinder oplever at 
blive udsat for seksuel krænkende adfærd i det fysiske rum. Fremadrettet bør der være fokus på at udvikle formater, 
der stadig har fokus på unges adfærd i både digitale og fysiske rum, der kan understøtte den gode udvikling omkring 
digitale krænkelser og samtidig have fokus på unges adfærd i det fysiske rum. 
 
 

STÅ STÆRKT  

 

Unge i Gentofte oplever høje forventninger til, hvordan man skal være, hvordan man skal se ud, og hvad man skal 
præstere. Ungeskal gives modet til at definere sig selv, udvikle egen identitet og egne ambitioner. 
 
Pejlemærket STÅ STÆRKT bidrager til følgende politisk vedtagne effektmål for EN UNG POLITIK: 

• Unge kan mestre eget liv 

• Unge kan håndtere tvivl og forventningspres 
 

 

 

HVAD VED VI OM UNGELIVET I GENTOFTE 

 
UDBREDT PRÆSTATIONS- OG PERFEKTHEDSKULTUR 
I Danmark ses en tendens til, at unge oplever en udbredt præstations- og perfekthedskultur. Præstationskulturen 
hænger i høj grad sammen med et generelt øget fokus på at præstere, i særlig grad i forhold til karakterer og 
bedømmelser i uddannelsessystemet. At skulle præstere er et naturligt vilkår i unges vej mod voksenlivet og kan 
bidrage positivt til både motivation og læring, men kan samtidig have en række negative konsekvenser for unges 
trivsel. I Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune peges der bl.a. på, at unge oplever at deres ungdomsliv er 
udspændt mellem manges og egne forventninger, hvor det kan være svært at nå det hele og at der samtidig er høje 
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krav til, at man klarer sig godt i skolen, til sin sport, er tilgængelig og gør sig godt på sociale medier. Herudover oplever 
en stor del af unge i Gentofte, at de skal præstere godt i alle arenaer og det kan være svært at leve op til. De arenaer 
de unge bevæger sig i, i løbet af en dag (f.eks.  skole, fritid, familie, venskaber, digitale medier), er tæt sammenknyttet 
og kan ikke adskilles i forhold til de høje forventninger, som de unge oplever, at de skal håndtere. Skrues der op for 
travlhed i den ene arena, så påvirker det de andre.11 Dette er ikke unikt for Gentofte Kommune, men kan genfindes 
hos mange unge rundt omkring i landet, og kan blandt andet kobles til høje uddannelsesforventninger, som også 
mange af de unge i Gentofte giver udtryk for at opleve. 
 
I Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune fremgår det, at det er gennemgående blandt unge, at de er bevidste om, 
at f.eks.  familien er medskabende for de forventninger, som de har til dem selv. Alligevel har langt de fleste en 
ungdomsfortælling i dur med; Det er mine egne forventninger, mit eget pres. Jeg kan, hvis jeg vil, og det er også min 
egen skyld, hvis jeg fejler. Derudover oplever mange, at også bevidstheden og fortællingen om, at folk, der bor i 
Gentofte Kommune, er meget privilegeret, skaber et en forventning om at man derfor bedre og nemmere kan gøre 
det godt. Når man hele tiden bliver bevidst om og gjort opmærksom på, at man er privilegeret, så opleves det, som 
om det er ekstra svært, hvis man fejler.12  
 
SUNDHED OG TRIVSEL 
Langt størstedelen af de unge i Gentofte Kommune føler sig sunde og raske. 84 % angiver, at de er helt eller delvist 
enige i det udsagn. Og der er fra 2016 og frem til i dag, sket en lille stigning i antallet af unge, der er tilfredse med 
deres udseende og vægt. Men bag de tal gemmer der sig markante kønnede forskelle, hvor en større andel af unge 
kvinder i langt højere grad end unge mænd er utilfredse med deres udseende og vægt.13  
 
Desværre er der i Gentofte, såvel som på landsplan, en tendens til, at en stadig stigende gruppe af unge, viser tegn på 
begyndende mistrivsel eller slet ikke trives. Der er sket en stigning fra 2013 (18 %) til 2017 (27 %) i andelen af unge 16-
24-årige, som har et højt stressniveau, dvs. mere end hver fjerde ung i 2017. I 2017 har 28 % af de 16-19-årige i 
Gentofte et dårligt mentalt helbred. Langt flere unge piger og yngre kvinder oplever at være ramt af psykisk mistrivsel 
og stress er generelt også mere udbredt blandt kvinder end mænd.14  
 
Ser vi på ungeprofilundersøgelserne fra 2020 ses der samtidig en stigning fra grundskole til ungdomsuddannelse i 
antallet af unge, der viser tegn på at være i risiko for depression eller stressbelastning. I WHO-5 Trivselsindekset, 
spørges ind til elevernes oplevelse af trivsel og på baggrund af deres score, kan det aflæses, om de er uden for risiko, i 
risiko eller i stor risiko for depression eller stressbelastning. Pointtal mellem 0-35: Der kan være stor risiko for 
depression eller stressbelastning. Pointtal mellem 36-50: Der kan være risiko for depression eller stressbelastning. 
Pointtal over 50: Der er ikke umiddelbart risiko for depression eller stressbelastning. 

 

 

11 Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune. S. 26 
12 Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune. S. 33 
13 Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune. S. 57 
14 Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommunerne 2017 og ’Analyser for Gentofte Kommune’ af Sundhedsprofilen 2017, Regionigner med 
Hovedstaden, 2018. 
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Det ses på tabellerne ovenfor, at langt hovedparten af unge i grundskolen ikke umiddelbart er i risiko for depression 
eller stressbelastning. Sammenlignet med landsplan ligger Gentofte marginalt bedre på 7. og 8. årgang og på 9. årgang 
en del bedre. De unge spørges bl.a. ind til om de i de sidste 2 uger har følt sig i godt humør (Hele tiden + det meste af 
tiden: GK: 77%, landsplan: 75%) , følt sig aktive og energiske (Hele tiden + det meste af tiden – GK 60%, landsplan 
56%), at deres tid at været fyldt med ting der interesserer dem (Hele tiden + det meste af tiden – GK: 57%, landsplan 
54%), om de er vågnet udhvilede (hele tiden + det meste af tiden – GK 34%, landsplan 36%) og om de har følt sig rolig 
og afslappede (Hele tiden + det meste af tiden: GK: 57%, landsplan 57 %). De unge i Gentofte ligger marginalt over 
eller på linje med landsgennemsnit, undtagen på spørgsmålet om hvorvidt de oplever de vågner udhvilet, hvor 
Gentofte unge ikke oplever det helt så tit som unge i de øvrige kommuner. 
 
I tabellen nedenfor, der viser unge på ungdomsuddannelsernes score på WHO-5 Trivselsindekset, ses herudover en 
stigning sammenlignet med eleverne fra grundskolen. Her udviser 18-19 % tegn på at være i risiko for depression og 
stressbelastning og 7- 9 % viser tegn på at være i stor risiko herfor. Sammenlignet med de øvrige kommuner i 
undersøgelsen ligger Gentofte Kommune lidt bedre i forhold unge, der er i risiko, og en del bedre i forhold til unge, 
der er i stor risiko for depression og stressbelastning, særlig på 2. og 3. årgang. For at udregne scoren på 
trivselsindekset svarer de unge på 5 spørgsmål om, hvordan de har haft det de sidste 14 dage. Her ses i 
ungeprofilundersøgelsen 2020, at en større andel af unge fra ungdomsuddannelse i Gentofte end på landsplan 
angiver, at de det meste af tiden har været i godt humør (GK: 58%; landsplan: 52%), følt sig rolig og afslappet (GK: 
37%, landsplan: 35%), følt sig aktive energiske (GK. 30%, landsplan: 25%) og at deres hverdag har været fyldt med ting, 
der interesserer dem (GK: 34 %, landsplan: 29%). Dog skal det her tilføjes at færre unge fra ungdomsuddannelserne i 
Gentofte end på landsplan svarer ”hele tiden” på de fem spørgsmål. Her ligger de unge 1-2% point under 
landsgennemsnit i hvert af spørgsmålene – undtagen på spørgsmålet om hvorvidt deres hverdag har været fyldt med 
ting der interesserer dem, hvor de unges svar ligger på linje med landsplan. 
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At være i psykisk mistrivsel i ungdomsårene er udfordrende, da det er en periode, hvor mange valg skal træffes og 
identitetsudviklingen samtidig kører på højtryk – en livssituation, der uden andre former for pres i sig selv er 
udfordrende. Samtidig tyder forskning på at psykisk mistrivsel i ungdomsårene øger risikoen for udviklingen af psykisk 
sygdom, ikke at få gennemført en uddannelse og ikke komme i beskæftigelse.  
 
FYSISKE TEGN PÅ MISTRIVSEL  
Psykisk mistrivsel giver sig bl.a. udslag i oplevelsen af lav livstilfredshed, psykiske og psykosomatiske symptomer (f.eks. 
hovedpine, mavepine), oplevet stress, ensomhed, selvskadende adfærd og/eller søvnproblemer.15 Med hensyn til 
antallet af unge, der rapporter om smerter og hvilken type smerter de oplever, er tallene for henholdsvis de øvrige 
kommuner, der har deltaget i Ungeprofilundersøgelsen 2019, og Gentofte Kommune stort set ens. Det er den brede 
kategori ”andre smerter, f.eks.  nakke- og rygsmerter”, som topper listen, hvad angår, hvor ofte de unge har denne 
type gener. Dernæst kommer hovedpine og sluttelig mavepine.  
 

 

 

15 Forebyggende indsatser til unge i psykisk mistrivsel. Vive, 2018 
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Tabel 4: Tænk på de sidste 6 måneder, hvor ofte har du haft… (Ungeprofilundersøgelse 15-25 år). Andre smerter N=3497. Mavepine N=3498. 
Hovedpine N=3509. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvinder oplever oftere end mænd at have forskellige typer af smerter. Hvad der præcist ligger til grund er komplekst. I 
Gentofte Ungdomsprofil ses dog en sammenhæng mellem hovedpine og graden af ensomhed samt mellem mangel på 
søvn og hovedpine. Forskellen mellem mænd og kvinder kommer også til udtryk i unges brug af smertestillende 
medicin, hvor andelen af kvinder (63%), der har taget smertestillende medicin inden for de sidste to uger, er næsten 
dobbelt så høj som hos mændene (39%). 16 
 

 

 

16 Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune. S. 89 
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MINDRE SØVN OG ØGET RISIKO FOR MISTRIVSEL 
Dårlig søvn og dårlig trivsel går hånd i hånd. Unge, der har søvnproblemer ugentligt, lider også oftere af symptomer på 
blandt andet depression og stress. Hver fjerde ung i Danmark mellem 15 og 25 år (28 % kvinder og 21 % mænd) har 
søvnproblemer dagligt eller mere end én gang om ugen.17 Det er derfor også positivt, at der er sket en lille stigning i 
antallet af unge, der sover mellem 6-8 timer sammenlignet med 2016. I 2016 angav 73 % af de unge i Gentofte 
Kommune, at de sover 6-8 timer, og 15 %, at de sover otte timer eller mere. I 2020 var det cirka 77 % der angav, at de 
sov 6- 8 timer. Også cirka 15 % sover mere end otte timer i 2020. 18 Der er derfor et stykke vej til at unge i Gentofte 
sover de timer Sundhedsstyrelsen anbefaler, som er teenagere (14 – 17 år) får 8 – 10 timers søvn og at voksne (18- 64 
år) får 7 – 9 timers søvn. Og samtidig ses også i en sammenligning med de øvrige kommuner, der deltog i 
ungeprofilundersøgelsen 2019, at unge i Gentofte sover færre timer. Her angiver 65% i af eleverne i udskolingen og 40 
% af eleverne på ungdomsuddannelserne, at de sover 8 timer eller mere. 
 
Samtidig ses I Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune, at en del unge i Gentofte Kommune stadig sover væsentlig 
mindre end anbefalet og også, at både en del unge fra udskolingen og ungdomsuddannelserne i Gentofte Kommune 
sover dårligt eller uroligt om natten én til flere gange om ugen. Sammenlignet med de øvrige kommuner, der indgik i 
ungeprofilundersøgelsen 2019, forstyrres de unge i Gentofte Kommune oftere omend det kun er lidt mere. 
Baggrunden for hvorfor de unge angiver, at de forstyrres i deres søvn, er kompleks. Det kan på den ene side være pga. 
af oplevet stress og høje forventninger, men dårlig søvn kan på den anden side også i sig selv være årsag til en 
stigende mistrivsel, da manglende søvn bl.a. også giver sig til kende ved højt stressniveau, fysiske smerter m.m. 
Samtidig kan det også have rod i unges brug af mobil, computer m.m., der udgør en helt central arena i deres sociale 
relationer og identitetsdannelse. Men samtidig risikerer brugen heraf at gå ud over deres nattesøvn. Det kalder på en 
dialog med unge og på at sætte rammer for brug af mobil og computer om aftenen/natten.19 
 

Tabel 5: løbet af de sidste 7 dage, hvor mange dage har du følt sig forstyrret af din mobiltelefon, tablet eller computer efter at d u har lagt dig til 

at sove? (Ungeprofilundersøgelse 15-25 år). 7. klasse N=466. 8. klasse N=406. 9. klasse N=451. 1. årg 

 
 
 

 

 

17 Unges søvnvaner, Statens Institut for Folkesundhed, 2020. 
18 Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune. S. 148 
19 Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune.S. 73 
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Samtidig er der væsentligt flere af de unge, som flere gange er blevet væk fra skole pga. test, prøver eller 
fremlæggelser, der også har oplevet at sove dårligt om natten hver dag (5%) eller flere gange om ugen (37%), end 
hvad det er tilfældet blandt de unge, som svarer, at de aldrig er blevet hjemme pga. test, prøver eller fremlæggelser. 
Her er det hhv. 3% og 19%, som svarer, at de har sovet dårligt hver dag og flere gange om ugen. Der er altså tale om 
næsten dobbelt så mange i den gruppe af unge, der er blevet væk fra skole op til flere gange, som oplever dårlig søvn. 
Det kan tyde på en sammenhæng mellem bekymringer om og høje forventninger til at skulle præstere i skolen og det 
at sove dårligt om natten. 20  

Tabel 6: Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten? / Ikke kommet i skole, fordi du ikke har lavet lektier eller er bekymret for en test, 

prøver eller fremlæggelser? (Ungeprofilundersøgelse 15-25 år). N=3041. 

 
 
RUSADFÆRD OG MISTRIVSEL 
Da unges mentale sundhed og trivsel kan være forbundet med deres ryge-, alkohol- og andre rusvaner, kan en 
helhedsorienteret tilgang i arbejdet med at fremme unges trivsel derfor give god mening. Dog bør også medtænkes, at 
der allerede er indsatser i gang til mindskelse af unges forbrug af tobak, alkohol og stoffer, og som bygger på 
anbefalinger fra det tidligere opgaveudvalg om Unges Sundhed og trivsel – røg, alkohol og rusmidler. 
De unge i Gentofte drikker fortsat hyppigere (mere end 10 dage om måneden) i forhold til unge i resten af Danmark, 
og har en rusadfærd, der på mange måder ligner rusadfærden blandt unge i København. Der er generelt flere 
Gentofte-unge, der drikker fem genstande ved én lejlighed på ugentlig basis (fuldskabsdruk) end danske unge 
generelt. Her er det mændene, der i højere grad drikker sig fulde og oftere end kvinderne. 
 
Der sker en ændring i holdningen til alkohol i overgangen fra grundskolen til første årgang på ungdomsuddannelserne, 
hvor de unge i højere grad synes, at det er i orden at drikke alkohol. Der sker således en markant stigning i 
alkoholforbruget fra 9. klasse til første årgang. Det gør sig f.eks.  gældende, at over dobbelt så mange af de unge på 1. 
årgang på en ungdomsuddannelse (59 %) drikker alkohol 1-2 gange om ugen, i forhold til andelen blandt eleverne fra 
9. klasse (25 %).21 Det kalder på en opmærksomhed på, hvordan man kan understøtte, at unges rusadfærd ændres og 
at indtag ikke øges i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. 

 

 

20 Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune. S. 31 
21 Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune S. 78 
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Der er sket et lille fald i antallet af daglige rygere fra 2015 blandt de 15-25-årige i Gentofte Kommune. Selvom 
tendensen er positiv, er der desværre ikke flere unge, der helt stopper med at ryge. Alligevel ser det ud til, at røgfri 
skoletid har en umiddelbar effekt på de unges rygevaner. Men samtidig ses en stigning i unges brug af e-cigaretter og 
særligt unges brug af snus er steget både i Gentofte og på landsplan. I 2020 er der sket mere end en fordobling blandt 
daglige brugere siden 2016. I 2016 angav 14% blandt de unge, at de havde prøvet snus, og 3 % at de brugte det. I 2020 
angiver 16 % af de unge i Ungeprofilundersøgelsen (15-30 år), at de bruger snus - heraf 7 % hver dag - tallene flugter 
med de unge på landsplan.  
 
Med hensyn til unges brug af hash og andre illegale rusmidler er der ikke sket ændringer fra 2016 til 2020. I begge år 
angiver 46 % af de unge i ungeprofilundersøgelserne, at de har prøvet at ryge hash. Det er markant flere end på 
landsplan, hvor 33% af unge generelt i Danmark, har prøvet det. Flere af de unge i Gentofte end på landsplan synes 
også, at det er ok at ryge hash. Rusmiddelundersøgelsen viser, at 24 % af de unge mænd mellem 15 og 19 år i 
Gentofte har brugt hash inden for den seneste måned. Det tilsvarende tal er 11 % på landsplan og 20 % for 
København. Til gengæld ser det ud til, at brugen af lattergas er aftagende.  
 
I forhold til andre illegale rusmidler er unges brug heraf andre illegale stoffer ikke markant højere i Gentofte 
Kommune (5%) end blandt unge på landsplan (3,8 %). Går man dybere ind i tallene, viser de særlig en kønnet- og 
aldersmæssig forskel, som kalder på en særlig opmærksomhed på de helt unge mænd ml. 15 – 19 år i Gentofte, da de 
bruger andre illegale stoffer end hash tidligere end både de unge i København og de unge i resten af landet.  
 

Tabel 7: Brug af andre illegale stoffer end cannabis. Rusmiddelundersøgelsen. Gentofte N=724. København N= 477. DK N=ikke angivet.  
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ARBEJDET MED PEJLEMÆRKET STÅ STÆRKT  
 

STØRRE INDSATSER 2018 – 2020 
Fælles om ungelivet (2020-2023). Rusmiddelforbruget blandt unge i Gentofte Kommune er større end blandt unge 
generelt i Danmark og ligger på linje med unge fra København. Der er derfor stort fokus på at skabe forandringer i 
denne kultur, og at unge skal opleve, at det er nemt for dem at vælge et ungeliv uden røg, rusmidler og alkohol. 
Opgaveudvalget Unges Sundhed og trivsel har udarbejdet anbefalinger til arbejdet hermed bl.a. inspireret af den 
islandske model, hvor man er lykkes med at nedbringe unges forbrug af alkohol til i dag at være blandt det laveste i 
Europa.  
 
Gentofte Kommune ansøgte om og blev fra august 2019 en del af en ny stor indsats: Fælles om ungelivet. Indsatsen 
har til formål at sikre, at rammerne omkring unge opmuntrer til et reduceret alkoholforbrug og beskytter mod brug af 
tobak og andre rusmidler. Fælles om Ungelivet er et partnerskab mellem TrygFonden, Sundhedsstyrelsen og fire andre 
pilotkommuner; Aalborg, Odder, Silkeborg og Sorø, er også inspireret af de islandske erfaringer.  
 
Projektet har fokus på, at forældrenes rolle og unges deltagelse i det organiserede fritidsliv er væsentlige, beskyttende 
faktorer for unges rusadfærd. Sammen med skoler, uddannelser, foreningsliv, forældre og unge selv udvikler og 
afprøves via pilotprojektet Fælles om Ungelivet nye måder, at motivere unge til at vælge et sundere liv. 
Omdrejningspunktet er at arbejde sundhedsfremmende på basis af data med fokus på beskyttende faktorer. 
Målgruppen er elever fra grundskolens 7. – 10. klasse samt ungdomsuddannelser.  
 
Partnerskabet med ungdomsuddannelserne om unges sundhed og trivsel (Budget 2019-2022). Der er en udbredt 
alkoholkultur blandt unge på ungdomsuddannelserne i Gentofte Kommune, der er flere unge rygere end på landsplan 
ligesom andelen af unge på ungdomsuddannelserne, der har prøvet at ryge hash er højere i Gentofte Kommune end 
på landsplan. Samtidig ses også, at der blandt de unge i denne aldersgruppe er en stigning i antallet af unge med tegn 
på mistrivsel. Til at kunne gøre en særlig indsats målrettet de unge, blev der i budgetaftalen for 2019-2020 afsat 
midler frem til 2022 til at etablere et partnerskab med ungdomsuddannelserne for i fællesskab at arbejde med unges 
sundhed og trivsel. Der blev ansat en projektmedarbejder og afholdt møder med de enkelte ungdomsuddannelser for 
at indkredse de aktuelle udfordringer. Emnerne var mental sundhed og trivsel, alkohol, rygning, hash og andre 
rusmidler og desuden seksuel sundhed, køn og kultur samt sociale medier. Seks konkrete initiativer blev udpeget: 
 

• Søvnundervisning for elever 

• Udvidet samarbejde med headspace (bl.a. omkring inddragelse i undervisningen) 

• Psykisk førstehjælp (kursus for undervisere) 

• Forældresamarbejde  

• Sundhedsplejerske på ungdomsuddannelserne  

• Formidling af Ungdomsprofil 2020  
 
Ungdomsuddannelserne har taget godt imod tilbuddet om et partnerskab og erfaringerne fra de første 
prøvehandlinger har i 2020 banet vej for et partnerskab af mere strategisk karakter, hvor der hvert år arbejdes med et 
særligt tema. I skoleåret 2020/21 er det rygning og tobaksforebyggelse i forlængelse af indførslen af røgfri skoletid på 
fire af de seks ungdomsuddannelser. I skoleåret 2021/22 er der fokus på at styrke elevernes mentale sundhed og 
trivsel. Der udbydes og testes desuden mindre lokale aktiviteter inden for partnerskabets øvrige temaer: alkohol og 
festkultur, hash og andre rusmidler samt seksuel sundhed samt arbejdes med forankring af de aktiviteter, der har 
givet gode resultater. Særligt arbejdes der med forankring af undervisningsforløb omkring søvn på 
ungdomsuddannelserne og ordningen Samtaler om sundhed, hvor kommunens sundhedsplejersker tilbyder korte 
enkeltstående samtaler med elever på ungdomsuddannelserne inden for både fysisk og mental sundhed samt deres 
sociale trivsel. 
 
Tværgående rusmiddelkonsulent (Budget 2019-2022). Til at styrke den rådgivende og forebyggende indsats omkring 
unge og rusmidler finansierede midler fra EN UNG POLITIK i en testperiode ansættelse af en tværgående 
rusmiddelkonsulent. I budgetaftalen 2019-20 blev der afsat midler (500.000 kr.) til fortsættelse af den tværgående 
rusmiddelkonsulent frem til udgangen af 2022. Udgifterne til en kommunal rusmiddelkonsulent skal sammenholdes 
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med, hvad vi i øvrigt kunne have haft af udgifter til misbrugsbehandling og følgeudgifter i øvrigt af brugen af 
rusmidler.  
 
Den tværgående rusmiddelkonsulent tilbyder både oplæg og workshops på bl.a. skoler og uddannelsesinstitutioner, 
samt rådgivning og samtaleforløb for borgere med rusmiddelproblematikker, og pårørende hertil. 
Rusmiddelkonsulenten bistår også i videre forløb, hvis der er behov for reel misbrugsbehandling i samarbejde med 
hhv. Børn og Familie eller Teams Misbrug & Psykiatri. Konsulenten samarbejder bl.a. med SSP, skoler, gymnasier og 
andre ungdomsuddannelser samt beskæftigelsesområdet omkring de unge.  
 
Rusmiddelkonsulenten har en bredere målgruppe end de 13 – 25-årige, der er omfattet af EN UNG POLITIK, men en 
opgørelse viser at ca. halvdelen af de individuelle forløb i 2019 og 2020, har været til unge i alderen 13 – 25 år. I både 
2019 og i 2020 havde den tværgående rusmiddelkonsulent 14 unge i forløb med egne rusmiddelproblematikker. 
Herudover var der tre borgere i forløb, hvor deres alders ikke er oplyst. Det har overvejende været unge mænd og 
problematikkerne har primært været omkring forbrug af hash. Ved afslutning af forløbene har størstedelen afsluttet 
uden et forbrug, eller afsluttet med overgang til misbrugsbehandling. Alle forløb og samtaler hos 
rusmiddelkonsulenten er baseret på frivillighed og motivation.  
 
Herudover tilbyder rusmiddelkonsulenten forløb til pårørende til personer med et misbrugsproblem. I 2019 
gennemførtes 23 forløb, hvor de pårørende hovedsageligt var forældre til unge med problematik. I 2020 
gennemførtes 18 forløb. Størstedelen er forsat forældre til unge med misbrugsproblematikker. Blandt de pårørende er 
der en overvægt af kvinder. I 2020 er desuden gennemført et forløb for en forældregruppe, hvor fem sæt forældre 
deltog. Forældre og pårørende melder positivt tilbage om de værktøjer, de har fået til at støtte dem i deres rolle og 
passe på sig selv.  
 
ØVRIGE AKTIVITETER OG TILTAG 2018 – 2020 
Ud over de større indsatser er der iværksat en lang række mindre initiativer og aktiviteter, der særligt har rettet sig 
mod præstationskultur, sundhed og trivsel og rum til dialog mellem unge og mellem unge og voksne. Flere af 
initiativerne er iværksat enten af eller på foranledning af unge selv. F.eks. blev Gentofte Kommune inviteret med 
indenfor i de unges arbejde med at skabe et ”elevrådssummit” for omkring 120 elevrådsrepræsentanter fra de fire 
gymnasier. Omdrejningspunktet for samlingen var præstationskultur og de aktuelle udfordringer, som eleverne 
oplever i deres hverdag. Med opgaven blev kommunen samarbejdspartner frem for igangsætter. Foruden workshop 
afholdt af headspace er øvrige aktiviteter helt eller delvist finansieret gennem EN UNG POLITIK’s budget. Nedenfor 
præsenteres et udvalg af disse aktiviteter: 
 

• Netværksarrangement om præstationskultur for forældre på Hellerup Skole (april 2018).  
”Hvad presser dig?” netværksmøde for forældre med udgangspunkt i stikord om præstationskultur fra elever 
fra Hellerup Skole. Forskellige workshops, kunstfilm og oplæg med Noemi Katznelson fra Center for 
Ungdomsforskning. 

• Trivselsarbejde med unge fra Aurehøj Gymnasium og Gammel Hellerup Gymnasium.  
Samtaler med unge om præstationskultur i Gentofte med henblik på handling. Her startede et samarbejde på 
tværs af elevrådene på ungdomsuddannelserne. 

• Konference om unges sundhed og trivsel med deltagelse af unge både ved stande og i ungepanel (13. maj 
2019).  

• Workshop om bæredygtig ungdom på Gentænk-festivalen med fokus på præstationskultur og trivsel. 
Initieret og afviklet på tværs af elevrådene på ungdomsuddannelserne. En generalprøve på et 
elevrådssummit, som der stadigvæk arbejdes på. 

• Curarum. En podcast-serie med lokale unge, der debatterer ungedilemmaer, som de får tilsendt af andre 
lokale unge. Podcasten optages i en campingvogn uden for Byens Hus. 

• Klamydia-kampagne i samarbejde med sundhedsplejerskerne. Stor målrettet GIF-kampagne på sociale 
medier førte til at mange lod sig teste og endnu flere var inde og læse om klamydia på Sex og Samfunds 
hjemmeside. Kampagnen indgår som en del af det udvidede samarbejde med Sex&Samfund, som Gentofte 
Kommune indledte i 2019 med det formål at styrke den seksuelle sundhed og trivsel hos kommunens unge. 
Hovedindsatserne består af ung-til-yngre undervisning i køn, krop og seksualitet til unge på 
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ungdomsuddannelser samt Sex & Samfunds hjemmetest for klamydia og gonorré, som kommunens unge kan 
bestille anonymt og gratis.  

• Headspace workshops, som alle kan afholdes både fysisk og online. Der udbydes:  
o Personlighed og identitet. For 2. og 3. årgang på ungdomsuddannelser 
o Generel trivsel: Alle årgange på ungdomsuddannelser 
o Ung i en coronatid: større online workshop for udskolingselever sammen med Ung i Byens Hus og 

udskolingshuset. Elever diskuterer andre elevers coronadilemmaer i Mads og Monopolet-format. 
o At fejle for at mestre. Udskolingselever 

 
 

DET VIDERE ARBEJDE 
De store indsatser i 2018 – 2020 har haft et særligt fokus på unge og rusmidler. Det fokus bør fortsætte, da unge i 
Gentofte stadig har et større forbrug end danske unge generelt, og det vil kræve et langt sejt træk at ændre 
rusmiddelkulturen. Fælles om Ungelivet fortsætter frem til 2023, mens partnerskabet med ungdomsuddannelserne 
om unges sundhed og trivsel og den tværgående rusmiddelkonsulent kun har budgetmidler til udgangen af 2022.  
 
Fremadrettet vil den tværgående rusmiddelkonsulent, i samarbejde med partnerskabet om unges trivsel have fokus 
på indsatser omkring unge og snus, da der som nævnt er en stigning i antallet af unge, der bruger snus. Gennem de 
sundhedspolitiske handleplaner finansieres bl.a., at der kan udbydes tobak-stop kurser til unge og samtidig vil der 
være fokus på at udvikle det generelle forebyggende arbejde omkring snus f.eks. gennem kampagner m.m. 
 
Partnerskabet med ungdomsuddannelserne har skabt en forståelse af, at unges sundhed og trivsel er en fælles 
interesse som kommunen og ungdomsuddannelserne deler og som bedst løftes i fællesskab. Tesen er, at hvis unge 
trives, færdiggør de også i højere grad deres ungdomsuddannelse til gavn for både dem selv, uddannelserne og 
kommunen. Alle seks ungdomsuddannelser deltager i partnerskabet, som tager udgangspunkt i de input og 
udfordringer som ungdomsuddannelserne bidrager med. Partnerskabet søger at igangsætte aktiviteter og indsatser, 
som hviler på ungdomsuddannelsernes input og i høj grad, er udviklet i samarbejde med dem. Det betyder en langt 
større lydhørhed fra ungdomsuddannelserne end måske tidligere oplevet. Udover at udvikle nye initiativer samler 
partnerskabet desuden eksisterende aktiviteter i kommunen, som med fordel kan tilbydes ungdomsuddannelserne. 
Det er aktiviteterne tilbyder headspace et eksempel på. Partnerskabet skaber derved en lettere indgang til kommunen 
og en større overskuelighed for ungdomsuddannelserne i de mange tilbud, de jævnligt får. 
 
I skoleåret 2021/22 unges mentale trivsel et vigtigt omdrejningspunkt i partnerskabet, og det vil understøttes af en 
lang række initiativer og indsatser, der prioriteres i et samarbejde med ungdomsuddannelserne. Herudover opskaleres 
indsatsen i forhold til søvn med afsæt i de gode erfaringer med søvnforløb for unge på ungdomsuddannelserne. 
Indsatsen finansieres af de sundhedspolitiske handleplaner og udvikles og gennemføres bl.a. i et samarbejde med 
Sundhedsplejen i Gentofte kommune. Foruden at have et stort fokus på unge på ungdomsuddannelserne, vil også 
elever i grundskolen og forældre være omfattet i det nye store projekt om søvn.  
 
De øvrige aktiviteter har primært haft fokus på præstationskulturen i Gentofte Kommune, hvor initiativet både er 
kommet fra unge og voksne, da begge grupper oplever, at der kan være negative konsekvenser bl.a. i forhold til unges 
trivsel forbundet med denne kultur. Center for Ungdomsforskning peger i deres anbefalinger i rapporten 
Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune på, at det er et område, der bør prioriteres. I første omgang har 
Kommunalbestyrelsen nedsat opgaveudvalget Unges Trivsel, hvor fokus netop bliver på at udarbejde konkrete 
anbefalinger til, hvordan de negative konsekvenser af den fremherskende præstations- og perfekthedskultur kan 
imødegås. Opgaveudvalget forventes at starte deres arbejde i september 2021 og aflevere anbefalinger i april 2022.  
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ALLE I TALE  

 

Unge skal være med til at tage beslutninger, der vedrører dem. De skal opleve, at de bliver lyttet til, og at de kan gøre 
en forskel –både for sig selv og for fællesskabet. Unge skal engageres i samarbejde baseret på tillid, ærlighed og 
tydelighed. 
 
Pejlemærket ALLE I TALE bidrager til følgende politisk vedtagne effektmål for EN UNG POLITIK: 

• Unge engagerer sig og oplever, at de bliver lyttet til  
 

 
 
 

HVAD VI VED OM UNGELIVET I GENTOFTE 
Pejlemærket ALLE I TALE er på mange måder grundlaget for den samlede EN UNG POLITIK, det tager afsæt i, at Unge 

skal have indflydelse på beslutninger, der vedrører dem. De skal opleve, at de bliver inddraget, og at de kan gøre en 
forskel – både for sig selv og for fællesskabet.  
 
Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune viser, at i forhold til deltagelse og involvering er unge i Gentofte mest 
optaget af det nære og lokale i forhold til inddragelse og involvering. De unge beskriver, at de oplever at have 
indflydelse – særligt i skolen gennem elevrådsarbejde. F.eks. giver unge fra elevråd på Ungdomsuddannelserne i høj 
grad udtryk for oplevelsen af at blive lyttet til og taget alvorligt, og at de er med til at ændre ting. Men ses på 
trivselsmåling for ungdomsuddannelserne, hvor der spørges ind til den enkelte elevs oplevelse af indflydelse på 
undervisningen, viser tallene, at oplevelsen indflydelse er ikke er helt så udbredt blandt de unge. Sammenlignet med 
landsplanstal, ligger de unges oplevelse af at have indflydelse på undervisningen (Helt enig/delvist enig: Gk: 35%, 
Landsplan: 35%) på linje og i forhold til at deres ideer bruges i undervisning (Helt enig/delvist enig: 37%, landsplan: 40 
%) en anelse under. 
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Tabel 8: Jeg har indflydelse på undervisningen & lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen (Trivselsmålingen for 

ungdomsuddannelserne) N=3480. 

 

Andre unge fortæller i Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune, herudover at det ikke er uvant for dem, at de bliver 
inddraget og involveret, men at de samtidig ofte også står tilbage med følelsen af ikke at være blevet lyttet til eller 
overhovedet vide om deres input er blevet brugt, og hvad der er sket videre frem i processen. Der er således stadig 
behov for en balance i forhold til de unges oplevelse af reel indflydelse i de sammenhænge, de inviteres ind i. Her 
kunne arbejdes med et fokus på klar kommunikation og rammesætning for involveringen samt mere systematisk 
tilbagemelding på, hvordan input er blevet brugt/ikke brugt i det videre arbejde. 
 
I Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune ses også på involvering og indflydelse på et mere individuelt og personligt 
plan bl.a. i forbindelse med uddannelses- og beskæftigelsesindsats og støtte- og mentorordninger. Her giver de unge, 
der har deltaget i interview med forskerne bag undersøgelsen, udtryk for at de oplever at blive mødt af en tilgang fra 
”systemet”, som i høj grad formår at balancere myndighedskrav og inddragelse af den unges perspektiv og egen 
handlekompetence.  
 
 

ARBEJDET MED PEJLEMÆRKET ALLE I TALE 
Unge i Gentofte Kommune tages alvorligt og ses som en væsentlig ressource i udviklingen af kommunen. Samtidig skal 
unge engageres i samarbejde baseret på tillid, ærlighed og tydelighed. Derfor udvikles det tværgående ungearbejde i 
tæt samarbejde med unge, og gerne i ’samskabelse’. Gennem Ambassadørkorpset for EN UNG POLITIK sikres et 
vedvarende fokus på visionen om, at unge skal have mulighed for at have indflydelse på deres hverdagsliv og 
beslutninger herom. Det stærke fokus på ungedeltagelse har betydet, at det oftere tænkes ind i såvel udvikling, 
implementering og evaluering af indsatser inden for en bred vifte af områder i kommunen både på 
myndighedsområdet og på det kulturelle, pædagogiske og foreningsbaserede område. 
 
Unge inddrages også i arbejde, der ikke er direkte ungerelateret og er blevet en naturlig del af udviklingen af f.eks. nye 
politikker i kommunens opgaveudvalg. Siden vedtagelsen af EN UNG POLITIK har unge bidraget til 22 politikker, 
strategier og anbefalinger på alt fra indretning af ungdomsboliger, unges sundhed og trivsel, fremtidens udskoling, 
bæredygtighed, flere i arbejde, uddannelse, udvikling af biblioteker og meget mere.  
 
Hver af kommunens skoler har et elevråd, og de unge har dannet et fælleselevråd på tværs af kommunens 
grundskoler. Det giver eleverne en samlet stærk stemme, som der bliver lyttet til. Eksempelvis blev et forslag om 
Røgfri skoletid fra Det Fælles Elevråd gennemført, og har også medvirket til at der pr. 1. januar 2021 indførtes røgfri 
arbejdstid i hele kommunen.  
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Gentofte har høj valgdeltagelse blandt unge. Allerede fra folkeskolen er der fokus på demokrati. Det er et fokus, der 
skal fastholdes og udvikles, derfor arbejdes der systematisk med borgerinvolvering, og elever deltager på lige fod med 
lærere og ledelse i advisory boardet for udvikling af skoleområdet.  
 
Generelt er der fokus på, at unge deltager og inddrages i beslutninger, der har relation til deres hverdagsliv. I projektet 
Styrmand i eget liv havde unge en stemme og indflydelse på udviklingen af det tilbud, som de selv var en del af. I 
foreningsregi involveres unge også i udviklingen af foreningen og dens tilbud. Bl.a. er unge involveret i nytænkning af 
demokratiet i foreningerne. I Ungemiljøet i Byens Hus er der fokus på en mere praktisk tilgang til involvering, der 
retter sig direkte mod at give unge mulighed for at få hjælp og sparring til at realisere deres drømme og starte egne 
aktiviteter. 
 
INDSATSER 2018 – 2020 
Arbejdet med EN UNG POLITIK tager udgangspunkt i et kontinuerligt fokus på deltagerperspektivet; at skabe 
muligheder for, at unge kan deltage og være medproducenter på mange niveauer, fra ide- og politik-udvikling i 
opgaveudvalgene til afholdelse af konkrete aktiviteter. Budgettet for arbejdet med EN UNG POLITIK udløber med 
2022. 
 
Musikbunkeren har udviklet formatet Ping-Pong-Penge til inddragelse af alle unge medlemmer i budgetlægning og 
prioritering af foreningens brug af midler. 
Demokratiskolen. Demokratiskolen – Unges Trivsel og Sundhed. 8. årgang på to skoler afslutter i rådhushallen. 
’Filosofi i skolen’ vinder. 
Ambassadørkorpset for EN UNG POLITIK arbejder kontinuerligt med ungedeltagelse- og involvering, både gennem 
videndeling og sparring på tværs af områder og ny inspiration både fra fagprofessionelle og unge selv til, hvordan 
arbejdet med ungedeltagelse kan gribes an på forskellig vis og på alle områder i kommunen. Herudover udvikles nye 
ideer, der testes gennem prøvehandlinger.  
 
Unge stemmer. Gentofte har - fortsat - høj valgdeltagelse blandt unge. Allerede fra folkeskolen er der fokus på 
demokrati og i forbindelse med såvel kommunal- som folketingsvalg, gøres en særlig indsats for at motivere unge til at 
stemme: 

• Skolevalg 2018 i Kildeskovshallen for 400 unge og 7 ungdomspolitikere. Stor politiske debat mellem 
forpersonerne fra de politiske partier styret af vært Aslak Gottlieb. Stor interaktion fra eleverne igennem 
meningsmålinger og spørgsmål fra salen.  

• DELTAG-bilen som mobil stemmeboks ved Skolevalg 2018. Bilen kørte ud og agerede mobil stemmeboks for 
de skoler, der ikke havde mulighed for at møde op til valghandlingen i Kildeskovshallen. 

• Video om unges valgdeltagelse Tre unge fra Ordrup Gymnasium producerede en video om, hvorfor man bør 
stemme til Folketingsvalget. Videoen blev distribueret på Deltag Gentoftes Facebook- og Instagram-side.  

• DELTAG-bilen som mobil stemmeboks ved Byens Hus og Ved Ungdomsboligerne under Folketingsvalg 2019. 
Bilen kørte ud med valgtilforordnede og gjorde det muligt at brevstemme til Folketingsvalget og EU 
Parlamentsvalget. 

• DELTAG-bilen på forårs-tour i samarbejde med Ungemiljø i Byens Hus. DELTAG-bilen kørte rundt i Gentofte 
og startede samtaler op med unge. 
 

 

DET VIDERE ARBEJDE 
I Gentofte Kommune er vi ikke færdige med at involvere og give unge flere muligheder for reel indflydelse, for der 
åbner sig hele tiden nye muligheder. Der vil i det videre arbejde være fokus på at fastholde den gode udvikling, der er 
sket i forhold til i lang højere grad at involvere unge i formelle indflydelsesrum f.eks. advisory boards, råd og 
opgaveudvalg. Samtidig vil der arbejdes med at udvikle nye metoder og muligheder for involvering og deltagelse både 
sammen med tilbud målrettet unge og i samarbejde med unge selv, hvor der både ses på formelle og uformelle veje til 
at skabe større mulighed for, at unge involveres og engageres i at skabe rammerne og indholdet for det gode ungeliv i 
Gentofte Kommune.  
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Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune peger på flere områder, hvor unge bør inddrages i udviklingen af nye 
kulturer, nye formater og aktivitetsmuligheder. Gentofte-unge efterspørger også muligheder for i at kunne have 
steder i det offentlige rum, hvor de har mulighed for at udfolde deres eget ungeliv uden at være til gene for andre, 
hvilket lægger dem meget på sinde. 
 
Samtidig peger Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune på, at der skal arbejdes med en balancering af ”de voksnes” 
ønsker til ungelivet og unges egen forestillinger om det gode ungeliv. Arbejdet med at nedbringe unges alkoholforbrug 
kan udvikles i samspil med de unges behov for at kunne skeje ud og belønne sig selv, når de har præsteret godt. 
Samtidig ses et behov for involvering af unge i at gøre præstations- og forventningskultur til et fælles anliggende, som 
vi i fællesskab kan gøre noget ved. 
 
I Gentofte Kommune er mange indsatser baseret på ungeinvolvering og der er nye initiativer på vej. Flere af de 
kommende initiativer er nævnt under andre pejlemærker og nedenfor følger eksempler på initiativer, der er direkte 
relateret til ALLE I TALE. 
 

• Ungepuljen i Gentofte Kommune skal gentænkes. Fremover skal unge være med til at vurdere ansøgningerne 
og bevilge midlerne til unges egne projekter. 

• Opgaveudvalget om unges trivsel bliver det tredje opgaveudvalg, hvor alle borgere er unge.  

• I Ambassadørkorpset for EN UNG POLITIK ses nærmere på, hvem der deltager i dag, og hvordan vi arbejde 
med nye metoder og tiltag, der kan give en bredere kreds af unge lyst til at deltage, involvere sig og have 
indflydelse på deres eget hverdagsliv. 

• Skolevalg gennemføres også fremover på kommunens grundskoler. 

• På festivalen Gentænk 2021, der afholdes på tværs af ungdomsuddannelserne, sættes fokus på det 
kommende kommunalvalg i 2021.  

• I forbindelse med kommunalvalget vil der igen være fokus på de unge førstegangsvælgere, både gennem 
kampagner og med fysisk tilstedeværelse med bl.a. DELTAG-bilen. 
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FRI FREMTID  

 

Alle unge skal have attraktive muligheder, uanset hvor de står i livet. Men mange muligheder gør ikke nødvendigvis 
valget lettere. 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. 
 
Pejlemærket FRI FREMTID bidrager til følgende politisk vedtagne effektmål for EN UNG POLITIK: 

• Unge kan mestre eget liv 

• Unge kan håndtere tvivl og forventningspres 

• Unge træffer bevidste valg om uddannelse og arbejdsliv 
 

 
 

 

HVAD VI VED OM UNGELIVET I GENTOFTE 
Ungdomsprofil 2020 - Gentofte Kommune viser, at de unge alt i alt er glade for og trives med at gå i skole. De dyrker 
de sociale fællesskaber på deres uddannelsesinstitution og går meget op i at blive fagligt dygtige. Langt de fleste 
vælger gymnasievejen i form af stx og forestiller sig at skulle læse videre på mellemlange og primært lange 
videregående uddannelser.  
 
Overgang til ungdomsuddannelse (Uddannelsesstatus) 

Tabel 9: Andel af unge der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, pr. ungdomsuddannelse, GK og landsplan  

  Gentofte Landsplan 

Årgang Gymnasiale uddannelser 
Erhvervsfaglige 
uddannelser Gymnasiale uddannelser 

Erhvervsfaglige 
Uddannelser 

2019 58,8 % 2,1 % 34,4 % 8,1 % 

2018 61,8 % 1,6 % 36,3 % 6,7 % 

2017 57,0 % 2,0 % 36,2 % 7,4 % 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk 
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Grafen overover beskriver, hvor stor en andel af eleverne, som tre måneder efter 9. klasse er i gang med en 
ungdomsuddannelse (erhvervsfaglig uddannelse, gymnasial uddannelse). Flere unge i Gentofte end på landsplan er i 
gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse.22  
 

Tabel 10: Ungdomsuddannelsesstatus ni mdr. efter de unge forlader grundskolen, 9. og 10. klasse  

  Gentofte  Landsplan 

År I gang  Afbrudt Ikke påbegyndt I gang  Afbrudt Ikke påbegyndt 

2017/18 85,3% 1,2% 13,6% 77,2% 3,8% 19,0% 

2016/17 81,3% 0,8% 17,9% 76,2% 3,4% 20,4% 

2015/16 82,5% 2,0% 15,5% 76,2% 3,4% 20,4% 
Kilde: Uddannelsesstatistik.dk 

 
Tabellen herover viser, hvor stor en andel af de unge, der er i gang med, har afbrudt eller ikke er påbegyndt en 
ungdomsuddannelse ni måneder efter, de unge forlader grundskolen i 9. og 10. klasse. I skoleåret 17/18 er der 13,6%, 
som ikke har påbegyndt en ungdomsuddannelse. Andelen af dem, som ikke er påbegyndt en ungdomsuddannelse, er 
nogenlunde stabil i de sidste tre år i Gentofte. 85,3 % er i gang med en ungdomsuddannelse. På landsplan er der en 
lavere andel, som er i gang ni måneder efter grundskolen end i Gentofte.   
Nedenfor ses status 15 måneder efter endt 9. klasse for unge med bopæl i Gentofte Kommune, som har afsluttet 9. 
klasse i hhv. 2016, 2017 og 2018. Alle afgivende skoler indgår - herunder f.eks. folkeskoler, friskoler, privatskoler, 
specialskoler mv. 
 

Tabel 11: Andel af unge der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, pr. ungdomsuddannelse, GK og landsplan  

  2016 2017 2018 

Landsplan, samlet 90,1 90,5 89,1 

Gentofte, samlet 92,7 94,4 94,2 

Forberedende uddannelse* og øvrige ungdomsuddannelser** 1,5 1,7 -*** 

Gymnasiale uddannelser 88,2 88,2 89,8 

Erhvervsfaglige uddannelser 3,1 4,5 4,0 

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk  
* Frem til og med 2018 dækker denne kategori over produktionsskoler. Fra 2019 vil den dække over Forberedende Grunduddannelse (FGU).  
** Frem til og med 2018 dækker denne kategori over Erhvervsgrunduddannelse (EGU), Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) og Særligt 
Tilrettelagt Uddannelse (STU). Fra 2019 vil den dække over STU. 
***Af anonymitetsgrunde vises der ikke resultater for grupper med under fem elever. 

 
Det fremgår af Error! Reference source not found., at fra årgang 2018 er 94,2% af de unge i Gentofte i gang med en 
ungdomsuddannelse 15 måneder efter, at de har afsluttet deres 9. klasse. Det er ca. fem procentpoint højere end på 
landsplan, hvor tallet er 89,1%. De unge i Gentofte fordelte sig i 2018 med 89,8% på de gymnasiale uddannelser og 
4,0% på erhvervsfaglige uddannelserne.  
 
De ca. 6% unge fra skoler i Gentofte Kommune, som ikke er i gang med enten ungdomsuddannelse eller forberedelse 
til uddannelse, er på højskole, udlandsrejse, arbejder eller andet. 

 

 

22 Med ungdomsuddannelse menes fuldtidsungdomsuddannelse: Gymnasial og erhvervsfaglige uddannelser og STU. Enkelte er i gang med  en 

videregående uddannelse, de tælles med under ungdomsuddannelse. Forberedende aktiviteter eller enkeltfags hf tælles ikke med som en 
ungdomsuddannelse.   
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De unges uddannelsesmæssige engagement tegner et positivt billede. Men der er dog også en del af de unge, der 
oplever at have udfordringer med både at have det godt i skolen og præstere fagligt. Som i resten af landet kan man 
tale om, at der blandt de unge i Gentofte findes en præstationskultur, hvor forventningen om gode karakterer og at 
gøre det godt nok konstant er tilstedeværende i bevidstheden på godt og ondt. Det kan desuden diskuteres, om 
præstationskulturen får et ekstra lag i Gentofte, hvor mange unge kommer fra familier med høj socioøkonomisk 
baggrund, og hvor fortællingen er, at de er enormt privilegerede. Det sætter sine spor i de unges fortællinger, hvor det 
f.eks. opleves som et tabu at fejle, og ikke leve op til egne og andres forventninger.  
 
Der gør sig altså en form for præstationskultur gældende for og hos de unge, som det er værd at være opmærksom 
på, så den ikke går ud over de unges trivsel og velbefindende i skolen. Ca. 2-3 elever i hver klasse angiver at de på en 
eller anden måde ikke trives i skolen eller på uddannelsesstedet. Behov for særlig opmærksomhed på den gruppe af 
unge, der mistrives eller føler sig uden for fællesskabet. 
 
Samtidig peger forskerne bag Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune på, at der også bør være en opmærksomhed 
på, om det store præstationsfokus i skole- og uddannelsessammenhæng medvirker til at skabe dårligere rammer og 
vilkår for motivation til og for læring i sig selv blandt unge i Gentofte Kommune. 
 
 

ARBEJDET MED PEJLEMÆRKET FRI FREMTID 
Alle unge skal have attraktive muligheder, uanset hvor de står i livet. Men mange muligheder gør ikke nødvendigvis 
valget lettere. I Gentofte Ungdomsskole kan alle unge finde tilbud om 10. klasse, undervisning én-til-én til dem, der 
står uden for skolen, tilbud til psykisk sårbare unge, gruppeordning for elever med diagnose inden for 
autismespektret, tilbud til elever i 8.-9. klasse, som ikke trives i den traditionelle skole og et fokuseret tilbud til 
tosprogede unge. Fokus er, at alle – uanset forudsætninger – kommer stærkt på vej mod et godt voksenliv.   
 
I 5-årige uddannelsesforløb fra 8. kl. til endt ungdomsuddannelse, hvor eleverne kan fordybe sig inden for tre 
retninger: BIOTEK, STEM og HUMA. Det sker i et samarbejde mellem grundskolerne og ungdomsuddannelserne og 
eksterne partnere som bl.a. DTU, Københavns Universitet, Tycho Brahe Observatoriet og Novozymes, så der sikres en 
kobling til verden uden for skolen.  
 
Der tilbydes særlige ordninger for unge talentfulde idrætsudøvere i Gentofte Kommune, som en del af 
eliteidrætskommunesamarbejde med Team Danmark. Her er fokus på talentudvikling og at unge idrætstalenter, fra 7. 
kl. til afslutningen på en ungdomsuddannelse, skal have gode vilkår for, at de kan klare både uddannelse og sport. Her 
er unge også med til at sætte dagsordenen for denne ordning, gennem ligeværdig deltagelse i Talentrådet, der blev 
etableret for 2 år siden. 
 
STØRRE INDSATSER 2018 - 2020 
Fremtidens Udskoling – læringsmiljøer i Byens Hus. Elever har været med til at tegne fremtidens udskoling – og de 
ønsker mere kreativitet, mere variation, flere valgmuligheder, mere virkelighed og stærkere indsigt i den fremtid, der 
ligger foran dem. Det kommer nu til live i et nyt udskolingshus ved Byens Hus, hvor eleverne kan arbejde med virkelige 
problemstillinger og deres digitale fremtid. 
 
Den kommunale Ungeindsats (KUI). I forbindelse med vedtagelsen af ny lovgivning ”Kommunal ungeindsats for unge 
under 25 år”, fik kommunerne ansvaret for at sikre, at unge kommer i uddannelse eller job, herunder at gøre alle unge 
parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse, koordinere den samlede ungeindsats i 
den enkelte kommune på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen og lade den unges 
uddannelsesplan være omdrejningspunktet for indsatsen. Arbejdet med at gentænke, omorganisere og implementere 
indsatsen, blev koordineret i programledelsen. Bl.a. er indsatsen omkring kontaktpersoner samlet i en ny enhed, UU-
vejledningsopgave, der tidligere varetaget i et partnerskab med tre andre kommuner, er hjemtaget og UU-Gentofte 
åbnede 1. august 2019, herudover er der etableret en tværgående FGU-gruppe, og der er løbende afholdt temadage 
med fokus på den unge i centrum. 
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Ung til ung uddannelsesvejledning. Nogle unge oplever, at de ikke er klædt godt nok på til at træffe et selvstændigt 
og kvalificeret uddannelsesvalg, og at de derfor er tilbøjelige til at træffe ”det nemme” eller ”det kendte” valg. 
Gentofte Kommunes Ambassadørkorps er et nyt tilbud, der skal bidrage til at brede viften af ungdomsuddannelser ud. 
Gennem ung-til-ung vejledning skal projektet være med til at sikre, at kommunens unge opnår kendskab til alle typer 
af ungdomsuddannelser. UU-Gentofte har tilbudt alle 9. klasser i kommunen at få virtuelt besøg af unge 
ambassadører fra hhv. erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser. Gennem oplæg har ambassadørerne 
givet eleverne en personlig introduktion til uddannelserne, miljøet på skolen og mulighederne for videre 
job/uddannelse. Besøgene er afholdt virtuelt i november og december 2020. 
 
 
ØVRIGE AKTIVITETER OG INDSATSER 2018 - 2020 

• MOVE. Mentorforløb i samarbejde med Frivilligcenter Gentofte og Ungecenter Gentofte, hvor en frivillig ung 
og en frivillig voksen blev matchet ift. den situation den unge befandt sig i. Med må om at få den unge tilbage 
i trivsel, job og/eller uddannelse. 

• DELTAG-bilen som ungeinformation. Ambassadørkorpset for EN UNG POLITIK kørte rundt til forskellige unge 
hot-spots i Gentofte for at gå i dialog med de unge og med henblik på at vise de unge alle de tilbud og 
muligheder der findes for dem i Gentofte.  

• Fællesskab og bevægelse i Ungecenteret med fokus på at skabe motivation til uddannelse og beskæftigelse. 

• KunstCubator - et kunst- og talentudviklingstilbud for unge mellem 15 og 25 år, der brænder for at udvikle sit 
kunstneriske talent. Uddannelsen varer tre år og er for unge i 4K-samarbjdet.  

• Kvote 2-worksshop for unge der søger ind på uddannelse via Kvote 2, kan få hjælp til at skrive deres 
ansøgning. Projektet er et samarbejde med Gentofte Hovedbibliotek og Ungecenter. 

• SRP-café - et tilbud til 3. g’ere og 2. HF’ere, der skriver deres store opgave, men savner fællesskab og 
vejledning i skriveprocessen. Projektet har kørt i Musikbunkeren og på Hovedbiblioteket. 

• CPH:DOX: Fremvisning af filmen Fribytterdrømme i Byens Hus i forbindelse CPH:DOX.  
 
 

DET VIDERE ARBEJDE 
Gentofte Kommune har gode skole- og ungdomsuddannelsesmuligheder for unge og samarbejder med andre 
kommuner om bl.a. FGU. På ungdomsskolen findes flere skoletilbud til unge med forskellige typer udfordringer, så 
også de får en god uddannelse. Der skal også arbejdes med at udvikle fremtidens udskoling. Derudover vil der være 
fokus på, at unge, der dyrker idræt på eliteplan, skal kunne holde balancen. 
 
Kunstcubator, som har fokus på at skabe en pendant til fritidsområdets talentudvikling, skal fastholdes og 
videreudvikles på Kulturskolerne og i samarbejde med Aurehøj.  
 
De gode erfaringer fra ung til ung uddannelsesvejledningen skal bruges til at udvikle projektet yderligere frem mod 
næste skoleår. UU-Gentofte ser en mulighed i at udvide tilbuddet til også at gælde 10. klasserne i kommunen, som har 
efterspurgt tilbuddet. Yderligere ser UU-Gentofte en stor fordel i, hvis de lokale STX-gymnasier fremadrettet indgår 
som en del af arbejdet, da eleverne har efterspurgt dette. 
 
UU Gentofte tilbød fra 2020 et nyt praktikforløb målrettet unge i udskolingen, der enten er uafklarede eller som har et 
særligt talent eller interesse for et fag. Tilbuddet er et særligt tilrettelagt praktik-, undervisnings- og vejledningsforløb 
med et erhvervsrettet fokus. Ideen bag konceptet er at folde de unges billede af uddannelses- og karrieremuligheder 
ud. Derudover skal konceptet styrke de unges sociale, personlige, faglige og praksisfaglige kompetencer. Den unge kan 
vælge mellem de tre linjer; Sundhed, omsorg og forebyggelse, Handel, kontor og forretning eller Håndværk og design. 
Tilbuddet har været udskudt pga. COVID-19, men genoptages 2021 
 
Med afsæt i de gode erfaringer fra ungecentrets tilbud ”motion og fællesskaber”, udvikles, i et samarbejde mellem 
ungecentret, partnerskab om unge sundhed og trivsel med ungdomsuddannelserne og ungdomsuddannelserne et 
tilbud målrettet unge, med fokus på at styrke unge i deres mestring og balancering i præstationskulturen.  



 

 
33 

 

 

INGEN ALENE  

 
Ungelivet er fyldt med udfordringer, der kan være svære at tackle alene. Unge har brug for støtte og opbakning både 
derhjemme og der, hvor de færdes i hverdagen. Unge skal have nem adgang til vejledning og støtte, hvis livet bliver 
svært 
 
 Pejlemærket INGEN ALENE bidrager til følgende politisk vedtagne effektmål for EN UNG POLITIK: 

• Unge får den nødvendige opbakning 

• Unge i sårbare positioner får særlig opbakning og støtte 
 

 
 
 

HVAD VI VED OM UNGELIVET I GENTOFTE 
Ungdomsprofil 2020 - Gentofte Kommune viser, at de unge i Gentofte oplever, stort set på niveau med de unge på 
landsplan at have både voksne og venner at tale med, når livet bliver lidt svært. Og blandt de unge, der står på kanten 
af eller i overgangen mellem uddannelser eller beskæftigelse, som forskerne bag undersøgelsen har interviewet, og 
har brug for støtte og vejledning, er der en oplevelse af at blive hjulpet, støttet og respekteret i og af Gentofte 
Kommune. 
 
NOGEN AT TALE MED, NÅR UNGDOMSLIVET SLÅR KNUDER 
Unge i Ungeprofilundersøgelsen 2020 angiver i lidt højere grad at have venner at tale med i svære situationer end 
voksne, om end der heldigvis er en stor del af de unge, der også angiver, at de har voksne de kan tale med. Når det så 
er sagt, viser undersøgelsen også, at 4 % aldrig eller sjældent har venner at tale med, når de har brug for det og at 8,5 
%, der sjældent eller aldrig har voksne at tale med i disse situationer.  
 
Når det generelle billede i Gentofte Kommune er, at langt de fleste unge er del af venskabsgrupper og har venner og 
voksne at tale med, kan det være vanskeligt, at ’får øje’ på den lille gruppe af unge, der måske mistrives på kanten af 
grupperne i stilhed. Det understreger behovet for kontinuerligt at være opmærksom på de unges sociale relationer, til 
trods for, at størstedelen af de unge i Gentofte ser ud til at trives. 23  
 
ENSOMHED OG MISTRIVSEL 
Ensomhed kan være en normal del af ungdomslivet. Men det kan også udgøre problematiske perioder for de unge. 
Meget tyder heldigvis på, at langt de fleste unge i Gentofte har gode venskaber og trives i fritiden. Men de har også 

 

 

23 Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune S. 38 
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travlt, og der er mange ting at nå. Paradoksalt nok opstår der også alenetid og ensomhed i en ellers travl og proppet 
hverdag fyldt med skole, fritidsjob og –aktiviteter, fællesskaber og sociale arrangementer. En alenetid, som kan være 
nødvendig og rar midt i al travlheden, men, som unge selv siger, kan alenetiden også skabe ensomhed, hvor de føler 
sig uden for og fravalgt.  
 
I Ungeprofilundersøgelsen 2019 tegner der sig et billede af, at følelsen af ensomhed blandt cirka en tredjedel af unge i 
Gentofte kan opstå momentvis, af og til.  Herudover viser undersøgelsen, at 4,8 % af unge på ungdomsuddannelserne 
oplever ensomhed ofte og 1,3 % meget ofte. I udskolingen er tallene 3 % ofte og 2 % meget ofte. Tallene flugter stort 
set tal for de unge på landsplan. 24 Det kræver en særlig opmærksomhed at spotte oplevelsen af ensomhed, mistrivsel 
og mangel på at tale med nogen, særligt når normen i Gentofte er, at man er privilegeret og viser overskud, men i 
Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune ses en sammenhæng mellem fysiske tegn på mistrivsel f.eks. hovedpine og 
ensomhed samt en sammenhæng mellem ikke at trives i skolen og ensomhed, som muligvis kan bruges i forbindelse 
med arbejdet med ensomhed.25 
 

ARBEJDET MED PEJLEMÆRKET INGEN ALENE 
Ungelivet er fyldt med udfordringer, der kan være svære at tackle alene. Unge har brug for støtte og opbakning både 
derhjemme og der, hvor de færdes i hverdagen. Derfor har Gentofte Kommune målrettet fokus på unges sundhed og 
trivsel. Ungeprofilundersøgelsen gennemføres hvert år på skoler og ungdomsuddannelser. Her ses det blandt andet at 
der i overgange i unges liv, eksempelvis fra grundskole til ungdomsuddannelse, sker en stigning i tegn på mulige 
trivselsudfordringer f.eks. øget ensomhed, stress, angst, spiseforstyrrelser, selvskade og brug af rusmidler. Om det er 
alder, livssituation eller andet vides ikke. Men for at tage hånd om dette er der indledt et partnerskab med 
ungdomsuddannelserne, hvor der bl.a. tilbydes anonyme sundhedssamtaler, lærerkurser i psykisk førstehjælp og øget 
involvering af forældre.  
 
headspace er et gennemgående tilbud, som tilbyder gratis anonym rådgivning til unge. Men nogle gange skal der mere 
til. Det var beskeden fra unge, der var med til at udvikle EN UNG POLITIK. Derfor tilbyder Gentofte Kommune gratis, 
anonyme psykologsamtaler til unge, og unge i udsatte positioner får støtte efter behov. Det gælder f.eks. for unge, der 
har været anbragt, er anbragt eller er på vej til at blive anbragt. Her har der i perioden været et konkret samarbejder 
med Foreningen Børn og Unges Trivsel, omkring værestedet UNIK, hvor unge fik adgang til fællesskaber og til 
individuelle psykologforløb. Tilbuddet er lukket ned igen. Samtidig samarbejdede kommunen med Frivilligcenter & 
Selvhjælp Gentofte om at støtte udsatte unge, der ønsker at involvere sig i civilsamfundet gennem frivilligt arbejde. 
 
INDSATSER 2018 – 2020 
headspace Gentofte. (Budget 2019 – 2022) For at give unge mulighed for at have nogen at tale med, når noget går 
dem på, blev der i 2017 indledt et partnerskab med headspace, som er et lavtærskeltilbud, der tilbyder gratis 
rådgivning og individuelle samtaler til unge i alderen 12 – 25 år i Gentofte. Her kan unge uanset problemstilling 
henvende sig og få den nødvendige hjælp enten hos headspace eller få hjælp til at finde frem til det tilbud, som vil 
være bedst for dem.  
 
Der har i perioden været fokus på etablering, samarbejde med Gentofte Kommune, samt et særligt fokus på at skabe 
synlighed over for målgruppen via oplæg og workshops på skoler og ungdomsuddannelser samt at styrke 
brobygningen til og fra headspace til andre aktører. Bl.a. deltager headspace i både det ungefaglige ledernetværk og 
ambassadørkorpset. Fra år til år ses en stigning i antallet af henvendelser fra unge i Gentofte og samtidig udvikles 
headspaces tilbud løbende både i forhold til de behov, de møder direkte hos de unge og i samarbejde med Gentofte 
Kommune med bl.a. afsæt i data om unge.  
 
Herforuden bidrager headspace til det generelle forebyggende arbejde gennem workshops for elever inden for 
specifikke temaer i både grundskolen og på ungdomsuddannelserne. I forbindelse med COVID-19 har headspace 

 

 

24 Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune S. 40 
25 Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune S. 43 
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Gentofte som det eneste sted i Danmark holdt åbent for fysiske rådgivninger. Desuden har headspace udviklet et 
videorådgivningsformat, der har kunne bruges i forbindelse nedlukningerne. Formatet har vist sig at være brugbart til 
rådgivning fremadrettet f.eks. til unge, der af forskellige årsager ikke kan møde fysiks op. Budgettet udløber med 
2022. 
 
Gratis psykologhjælp til unge. (Budget 2021-2022) Nogle unge har brug for samtaler hos en psykolog og uanset hvilke 
barrierer, der kunne være for den unge f.eks. økonomi, ønske om ikke at involvere familie, så er det blevet muligt 
gennem tilbuddet om gratis anonyme psykologsamtaler til unge i alderen 15 – 25 år. Det var et stort ønske hos unge, 
der var involveret i udviklingen af EN UNG POLITIK og som, der er blevet lyttet til og iværksat. Der er ny national 
lovgivning på området, men kun til en del af den målgruppe, der i dag i Gentofte Kommune er omfattet af tilbuddet. 
Med den nye lovgivning kan unge med let til moderat depression eller angst i aldersgruppen 18 – 24 år via henvisning 
fra egen læge få gratis psykologhjælp. Hvis de unges problematik ikke falder inden for den definition eller er under 18 
år skal, den unge eller forældre stadig selv betale. 
 
STIME (Budget 2020 -2021) Med projektet tilbyder Gentofte Kommune lettere behandling og vejledning til børn og 
unge i psykisk mistrivsel og deres forældre. Målet er at sikre tidlig opsporing, og at familierne får hjælp i deres 
nærmiljø - inden problemerne vokser sig store. Projektet i sin fulde form stopper med udgangen af 2021, men 
tilbuddet fastholdes på halv kraft, gennem fastholdelse af halvdelen af de ressourcer, som der er ansat i projektet. 
 
Partnerskab om øget sundhed og trivsel. (Budget 2019 – 2022) I partnerskabet med ungdomsuddannelserne er fokus 
på indsatser og andre tilbud, der kan fremme unges sundhed og trivsel. Der er i 2020 bl.a. arbejdet med anonyme 
sundhedssamtaler, lærerkurser i psykisk førstehjælp og søvnforløb for elever. 

- Samtaler om sundhed. Sundhedsplejersker tilbyder korte anonyme samtaler om sundhed og trivsel til elever 
på ungdomsuddannelserne. I 2020 blev det tilbudt 14 klasser på Gammel Hellerup Gymnasium og Gentofte 
Studenterkursus, hvoraf ca. 20% i hver klasse har mulighed for en samtale. I skoleåret 2021/22 opskaleres 
ordningen og tilbydes på fire ungdomsuddannelser til ca. 20 klasser hvert sted. 

- Psykisk Førstehjælp til unge for undervisere på ungdomsuddannelserne samt medarbejdere i Musikbunkeren 
og ungemiljøerne.  

- Hjælp til unge i Gentofte Kommune - et katalog, der giver overblik over, hvor og hvordan unge kan få hjælp 
og støtte, når ungelivet er svært. Kataloget er tænkt som en hjælp til fagpersoner, der er i kontakt med unge 
mellem 15 og 25 år, men kan også bruges af f.eks.  forældre og unge selv.  
 

Styrmand i eget Liv. Projektet, der er målrettet unge, der er på vej i, i eller har været anbragt, og har fokus på at støtte 
og styrke denne gruppe unge i et godt unge liv og støtte op om en udvikling mod voksenlivet. Projektet har haft fokus 
på at skabe bedre rammer og muligheder for målgruppen og der er bl.a. et etableret et værested og været fokus på at 
få unge godt i gang med et aktivt fritids- og medborgerliv. Styrmand-projektet er ekstraordinært forlænget og lukker 
endeligt medio 2021. 

- Værestedet UNIK. I januar 2019 åbnede værestedet UNIK, der var målrettet unge, der har været anbragt, er 
anbragt eller er på vej til at blive anbragt. Stedet tilbød unge muligheden for at deltage i sociale og 
fællesskabende aktiviteter, men også rådgivning og individuelle psykologforløb. Værestedet var forankret i et 
partnerskab mellem Gentofte Kommune og Foreningen Børn og Unges Trivsel. 

- Frivilligkoordinator. I styrmandsprojektet var fokus også støtte unge i udsatte positioner, der ønsker at 
involvere sig i civilsamfundet gennem frivilligt arbejde. Frivilligkoordinatoren samarbejder med Frivilligcenter 
& Selvhjælp Gentofte om at etablere et frivilligt mentorkorps, der kan støtte unge på deres til aktivt 
engagementet i civilsamfundet. I projektperioden (oktober 2018-december 2020) er 71 unge blevet matchet 
med en frivillig. Størstedelen af de unge, som har indgået i det frivillige én-til-én tilbud og er blevet matchet 
med en frivillig, har været unge i alderen 15-22 år, som har haft en kontaktperson. De frivillige og unge har 
mødtes om forskellige ting, bl.a. lektie og eksamenshjælp, socialt samvær og fælles interesser. Evaluering af 
indsatsen viser tydeligt, at det betyder noget for de unge at have én at mødes med, som tager udgangspunkt 
i deres behov og som de undervejs i forløbet lærer at kende. For de unge, som har manglet et netværk og 
voksenkontakt giver det dem noget at have en person i deres liv, en voksen, som ikke er ansat, men som er 
der af egen lyst.   

 

https://www.gentofte.dk/da/Borger/Ung/Har-du-s%C3%A6rlige-udfordringer/Katalog-Hjaelp-til-unge


 

 
36 

 

 

Ventilen. Mødested og ugentlige aktiviteter for unge, der er ramt af ensomhed, drives af organisationen Ventilen 
Danmark og støttes af Gentofte Kommune gennem §18-midlerne. 
 
Øvrige aktiviteter 

• Den Rullende Samtalesalon – samarbejde mellem GK, UNIK, Netværkshuset, headspace og Frivillig Centeret. 

• Motion og Fællesskaber er for unge, ledige borgere ml. 18 – 30 år, der er i kontakt med Ungecenter 
Gentofte, med det formål at skabe motivation for og afklaring om uddannelse. Det er ofte en gruppe unge 
borgere, der har dårlige erfaringer med at gå i skole pga. mobning, har lavt selvværd, lav tilfredshed med 
livet, psykiske og psykosomatiske symptomer, depression, oplevet stress og præstationsangst, ensomhed, 
lette spiseforstyrrelser eller har selvskadende adfærd. Fokus er på motion og fysisk sundhed, idet motion kan 
– ud over den sundhedsmæssige betydning – positivt påvirke andre egenskaber, herunder kognitive, 
følelsesmæssige og sociale færdigheder.  

• Unge hjælper Unge er en gruppe for unge mellem 13 og 30 år, der går og føler sig alene - hvad den det drejer 
sig om psykiske lidelser, angst ”almindelige” problemer med ensomhed, ikke at slå til eller ganske enkelt ikke 
at have nogle at dele sine særinteresser med. Gruppen har til formål at være et gensidigt forstående univers, 
hvor de unge trygt kan dele deres historier ung til ung, komme til fællesarrangementer – dette både fysisk og 
online. Igennem disse rummelige interessefælleskaber møder ligesindede hinanden, finder nye venner og 
taler med hinanden om interesser og drømme. Gruppen omfatter dags dato 84 medlemmer, der mødes 
under de udstukne retningslinjer og online via Facebook mm. Gruppen har intet budget, gør alt frivilligt og er 
skabt i håbet og troen på at (unge) mennesker kan og vil støtte, hjælpe og være der for hinanden i gensidigt 
forpligtende fællesskab bygget på frivillighed og medborgerskab. 

 
 

DET VIDERE ARBEJDE 
Hver af indsatserne på området er velfungerende i forhold til egne kriterier, og de bidrager alle til den samlede 
løsning. Men de er tidsbegrænsede og har forskellig varighed. Frem mod udløbet af de enkelte projekter skal der 
derfor skabes sikkerhed for, at deres afslutning ikke efterlader et uhensigtsmæssigt tomrum. Samtidig skal der 
arbejdes med, at målgrupperne ikke overlapper, men derimod supplerer hinanden. Der skal altså ydes en indsats dels 
for at koordinere og skabe tættere sammenhæng mellem de forskellige projekter, dels for at sikre fortsat finansiering 
af de indsatser, hvor behovet er stærkest.  
 
Mange af de indsatser, der er iværksat i relation til dette pejlemærke, arbejder med en kort tidshorisont frem mod 
udløb i 2022. Det drejer sig f.eks. om Tværgående Rusmiddelrådgivning, headspace, Gratis Psykologhjælp og 
Partnerskabet med ungdomsuddannelserne. Og andre igen har længere horisont f.eks. STIME-projektet (Styrket 
Tværsektoriel Indsats for børn og unges Mentale sundhed), som fortsætter indtil 2024 med satspuljemidler fra 
Sundhedsstyrelsen.  
 

 

  

Figur 2: Wordcloud fra Inspirationsoplæg om Ungdomsprofil 2020 - Gentofte Kommune d. 25. marts 2021 
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SAMMENFATNING OG REFLEKTION 

 
EN UNG POLTIK danner grundlag for ungeindsatsen i Gentofte Kommunes.  
 
Programledelsen for EN UNG POLITIK koordinerer og tager initiativ til nye indsatser og tilbud på tværs af kommunens 
fagområder, og skaber herigennem en tværgående strategisk udvikling af ungeområdet. Det er her pejlemærkerne 
omsættes til konkrete indsatser og aktiviteter – og til øget ungedeltagelse i udviklingsarbejdet.  
 
I perioden 2018-2020 er der gennemført en lang række indsatser, der hver især har gjort en positiv forskel for unge i 
Gentofte Kommune. Initiativerne er ikke nødvendigvis sammenhængende, og de er ofte tidsbegrænsede. Det er en 
bred og mere sammenhængende tilgang i arbejdet med unge, der gradvist styrker ungeindsatsen og optimerer 
driften.  
 
Langt de fleste unge i Gentofte trives både privat, i skolen og i fritidslivet. I rapporten Ungdomsprofil 2020 – Gentofte 
Kommune, beskriver unge Gentofte Kommune som en tryg og god kommune at være ung i. Unge i Gentofte oplever, 
at de har mange muligheder og et generelt privilegeret ungdomsliv. Unge i Gentofte beskriver samtidig også et pres 
for både at leve op til egne forventninger og til de forventninger, de oplever fra omverdenen, uddannelsessystemet og 
deres familie. Et pres, der gør sig gældende i hele Danmark, og som kan udfordre unges trivsel. De unge i Gentofte 
Kommune er generelt gode til at håndtere presset, men der er en mindre gruppe af unge, der har fysiske- og psykiske 
symptomer på mistrivsel. 
 
EN UNG POLITIK skal gøre en konkret og mærkbar forskel i unges liv. En forskel som forventes at kunne aflæses af de 
indikatorer, der måles på, men som kan være vanskelige at henføre til konkrete indsatser. Det tager tid at skabe 
forandringer, som slår igennem i ungelivet. Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune giver et solidt billede af 
ungelivet anno 2020 og dermed også en vigtig indikation på, hvilke områder af unges trivsel, der er styrket, og hvilke 
der forsat er udfordret. Der er brug for et langt sejt træk i arbejdet med EN UNG POLITIK og de enkelte pejlemærker, 
før vi kan forvente at høste de ønskede effekter.  
 
Arbejdet med EN UNG POLITIK kan inddeles i centralt initierede indsatser og arbejdet med at inspirere og mobilisere 
organisationen og øvrige aktører til at udvikle ungeindsatsen i tråd med politikken. Der arbejdes her målrettet med at 
skabe sammenhæng, fremdrift og synlighed om den samlede ungeindsats på tværs af Gentofte Kommune. Denne 
statusrapport beskriver ikke den samlede ungeindsats i Gentofte Kommune, men i stedet en række tværgående 
indsatser, der hver især sigter mod at skabe bedre trivsel blandt unge i Gentofte Kommune.  
 
Fremadrettet er der særligt to områder, hvor der behov for øget fokus; præstations- og perfekthedskulturen. Derfor 
har Kommunalbestyrelsen nedsat opgaveudvalget Unges Trivsel, som har fået til opgave at formulere konkrete 
forslag, der kan skabe gode rammer om ungelivet i Gentofte Kommune med fokus på præstations- og 
perfekthedskultur. Mental sundhed og trivsel er afgørende for et godt ungeliv, og corona-situationen udfordrer netop 
dette. Det kommende opgaveudvalg skal derfor også berøre de forventelige følgevirkninger af den nuværende 
situation. 
 
I de kommende år vil de fleste indsatser fortsat være en del af arbejdet med EN UNG POLITIK, hvor særligt Fælles om 
Ungelivet og Partnerskabet med ungdomsuddannelsen er centrale. I denne sammenhæng skal det bemærkes, at der 
ikke er afsat driftsmidler til arbejdet med EN UNG POLTIK. Dermed udløber både det generelle arbejde og de politisk 
prioriterede indsatser med budget 2022. 
 
Frem til udgangen af 2022 suppleres ungeindsatsen af en række nye indsatser om unges søvn, seksuelle sundhed, 
bevægelse og brug af snus, der finansieres gennem de sundhedspolitiske handleplaner. 
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har fortsat et særligt ansvar for at drive udviklingen og implementeringen af EN 
UNG POLITIK. Det sker blandt andet ved at styrke det tværgående samarbejde med alle relevante aktører og – vigtigst 
af alt – med unge selv. For unges drømme og behov kan kun komme for en dag, hvis de får en stemme.  
Derfor er unges deltagelse grundstenen i EN UNG POLITIK.  
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Overblik over tiltag til unge  

 

Nedenstående liste giver et overblik over tiltag rettet mod unge i Gentofte Kommune, med særligt fokus på 
udsatte eller sårbare unge. Listen rummer både kommunale og øvrige tilbud, men er ikke udtømmende. 
Listen er alfabetisk ordnet. 

 

”Bliv ven med din 
hjerne” 

Gentofte Kommune udbyder forløb til skoleelever på alle klassetrin og 
fagpersoner under titlen Bliv ven med din hjerne/Bliv ven med din 
prøvehjerne (for 9. klasser). Forløbene giver viden om hjernens udvikling, 
opbygning og reaktioner, og om hvordan man kan træne den til at finde ro. 
Når der er balance mellem ro og aktivitet, er forudsætningerne for trivsel 
størst. Forløbene er en mulighed for at udvide den enkeltes og klassens 
værktøjskasse i form af viden, forståelse og handlemuligheder.  

 

Familiecentret Familiecentret hjælper børn, unge og familier, som har det svært. Der kan 
være noget i barnets eller familiens liv, som kalder på hjælp. Eller der kan 
være situationer i skolen, daginstitutionen eller fritiden, som gør, at barnet 
eller den unge ikke trives. 

G.I.F. Idræt på Tværs 
(Gentofte Idræt og 
Fritid) 

G.I.F. Idræt på Tværs er en rummelig idrætsforening, der primært henvender 
sig til Gentofte borgere med sociale og psykiske udfordringer. Foreningen er 
hjemmehørende i Gentofte Kommune og bliver drevet af en medlemsvalgt 
bestyrelse. Foreningen er ikke specifikt målrettet unge, men henvender sig 
bredt til borgere i kommunen. 

Foreningen lægger vægt på ikke at være er en del af den etablerede 
behandlerverden, men derimod et frirum, som giver medlemmerne mulighed 
for at styrke deres fysik og netværk. 

Gratis psykologhjælp Gentofte Kommune tilbyder gratis psykologhjælp til unge mellem 15-25 år, 
der har det svært. Der gives op til 5 gratis samtaler og tilbuddet har været 
fastholdt under corona. Der har været mulighed for fysisk fremmøde også 
under corona. Ensomhed og sårbarhed som følge af corona kan indgå blandt 
problematikkerne. 

headspace Gentofte Her kan unge ml. 12-25 år møde en at tale med. Under normale 
omstændigheder kan de unge møde op uden tidsbestilling inden for 
åbningstiden. Under nedlukningen har der været mulighed for at bestille tid 
til en personlig samtale i headspace’s lokaler, for walk-and-talks, og for 
videorådgivning, hvis den unge fx er utryg ved at møde op til en fysisk 
samtale. Chatten er åben og under corona har headspace’s åbningstid været 
udvidet. headspace har generelt omlagt sin tid fra fysiske oplæg, workshops 
og samtaler til digitale oplæg, workshops og chattid.  

Ud over at tage imod henvendelser fra de unge, laver headspace mange 
opsøgende aktiviteter i form af skoleforløb og workshops til 
ungdomsuddannelser. Dermed når headspace ud til en langt større gruppe 



April 2021 
 

2 
 

end de unge, der selv opsøger rådgivningen. Se desuden ”Trivselsforløb for 
skoleklasser” samt ”Online forløb for til udskolingsklasser”. 

Katalog til fagpersoner 
med flere 

Ungelivet er fyldt med udfordringer, der kan være svære at tackle alene. Unge 
skal have nem adgang til vejledning og støtte, hvis livet bliver svært. Derfor 
har Gentofte Kommune gennem sit samarbejde med ungdomsuddannelserne 
(om netop sundhed og trivsel) udviklet et katalog, der giver overblik over, 
hvor og hvordan unge kan få hjælp og støtte, når ungelivet er svært. Det kan 
være alt fra hjælp til håndtering af spiseforstyrrelse, angst, depression, 
misbrug, forældres skilsmisse, boligformidling og meget mere. 

Kataloget er tænkt som en hjælp til fagpersoner, der er i kontakt med unge 
mellem 15 og 25 år, men kan også bruges af fx forældre og unge selv. Katalog 
er også formidlet til folkeskolerne – målet er at voksne omkring unge har 
bedre mulighed for at hjælpe unge, der er udfordret. Viden om vores tilbud er 
afgørende. Læs kataloget Hjælp til unge i Gentofte Kommune via link til 
hjemmesiden. 

Kontaktpersoner Kommunens kontaktpersoner arbejder med unge, som har behov for 
voksenstøtte i forhold til eget liv, uddannelse, kriminalitet eller misbrug. 

Kontaktpersonerne har under nedlukningen fortsat kunnet mødes med de 
unge, da kontaktpersonerne udfører en kritisk funktion. Hvor man har kunnet 
”nøjes” med digital eller telefonisk kontakt, har det været gjort, men i praksis 
har det kun i meget begrænset omfang været muligt.  

Kontaktpersonerne forestår både individuelle forløb og gruppeforløb. 
Samtidig vil de på sigt kunne tilbyde enkelte hybler til unge, som akut og 
kortvarigt har brug for at komme væk hjemmefra.  

Kulturområdet Kulturområdet er for en stor dels vedkommende pt. nedlukket grundet 
corona.  

Bibliotekerne har med elektroniske tilbud og book talks (boganbefalinger til e-
reolen) haft fokus på de hjemsendte skolebørn. Tilbuddene har været samlet 
på et digitalt site, men der har ikke været mulighed for egentlige aktiviteter. 
Musikskolen og Kulturskolerne underviser i hht. gældende restriktioner - pt. 
udendørs i grupper på op til 10 deltagere. Fokus er på det sociale. 

Musikbunkeren Musikbunkeren er et ungedrevet, kreativt fristed for unge musikere mellem 
15 og 25 år. Formålet er at give plads til alle former for musikrelaterede 
aktiviteter.  

Musikbunkeren drives af en forening af de unge brugere, Foreningen 
Musikbunkeren, og en musikfaglig medarbejder er tilknyttet for at give kreativ 
sparring omkring både musik og aktivitet i bunkeren. 

Musikbunkeren er pt. nedlukket grundet corona, men forventer at åbne igen 
21. maj 2021. 

Online forløb til 
udskolingsklasser 

Siden februar er der udbudt forskellige online forløb til udskolingsklasser med 
fokus på trivsel og mistrivsel. Flere af dem er i samarbejde med Ung i Byens 
Hus og enkelte med headspace.  

https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/budget-planer-og-politikker/planer-politikker-og-indsatser/et-godt-boerne-og-ungeliv/ungepolitik-og-indsatser-for-og-med-unge/#Indsats-Partnerskab-med-ungdomsuddannelserne-om-unges-sundhed-og-trivsel
https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/budget-planer-og-politikker/planer-politikker-og-indsatser/et-godt-boerne-og-ungeliv/ungepolitik-og-indsatser-for-og-med-unge/#Indsats-Partnerskab-med-ungdomsuddannelserne-om-unges-sundhed-og-trivsel
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Tilbuddet startede i februar 2021 og fortsætter med både online mulighed og 
mulighed for at lave forløb i den uge, skolen har udskolingshuset til rådighed, 
frem mod sommerferien.  

Der er primo april afholdt 97 online forløb/moduler – dertil kommer bliv ven 
med din prøvehjerne, som er ugentligt med klasserne i 8 uger. 

• Ung i en corona-tid (drøftelse af de dilemmaer, som mange unge oplever 
under corona-restriktioner) 

• Ro i rammer (øvelser som blandt andet har til hensigt at skabe ro, 
stabilitet og nærvær hos de unge)  

• Kend dit sociale medie (om at gebærde sig på sociale medier, særligt når 
man ikke mødes i virkeligheden) 

Forløbene kan afvikles online af klassens lærer. Se mere her: Onlineforløb i 
Byens Hus  

Derudover tilbydes: 

• Trivselsboost ligger pt. virtuelt, men kommer nu som fysiske forløb i 
udskolingshuset, for de skoler der har adgang til huset (går på skift). 

• Trivselsfredage i næste skoleår 

• Projekt Frirum har fysisk fremmøde i maj (8. årgang på Gentofte skole – vi 
har trukket lod blandt 4 interesserede skoler)  

• Bliv ven med din prøvehjerne (onlineforløb som kører med 5 klasser nu 
tom maj) 

Opgaveudvalg om 
unges trivsel  

I 3. kvartal 2021 nedsættes et opgaveudvalg om unges trivsel i Gentofte 
Kommune. Selvom langt de fleste unge i kommunen trives, både privat, i 
skolen og i fritidslivet oplever mange unge også en præstations- og 
perfekthedskultur, som kan føre til mistrivsel. Samtidig har corona forstærket 
muligheden for mistrivsel for nogle unge. Opgaveudvalget får til opgave at 
give anbefalinger til, hvordan unge kan støttes til at håndtere præstations- og 
perfekthedskulturen. Udvalget skal samtidig berøre de forventelige 
følgevirkninger af den nuværende Corona-situation i relation til 
opgaveudvalgets formål.  

Partnerskab med 
ungdomsuddannelserne 

Formålet med partnerskabet er at udvikle og tilbyde forebyggende og 
sundhedsfremmende aktiviteter sammen med ungdomsuddannelserne. Det 
sker gennem aktiviteter og indsatser, som kan være inden for mental sundhed 
og trivsel, alkohol og festkultur, røgfrihed, hash og andre rusmidler samt 
seksuel sundhed.  

Partnerskabet skal sikre en tidlig fremskudt indsats for at arbejde med 
udfordringer og gribe problemer tidligere og derigennem bidrage til at 
fastholde de elever, der af forskellige årsager har svært ved at klare deres 
ungdomsuddannelse. 

PPR i folkeskolerne PPR består af psykologer og logopæder. PPR’s medarbejdere samarbejder tæt 
med kommunens institutioner og skoler om det enkelte barn og unge og 
indgår i samarbejde med andre relevante faggrupper. 

https://udskolingenibyenshus.aula.dk/online-forloeb-du-kan-booke-til-din-klasse
https://udskolingenibyenshus.aula.dk/online-forloeb-du-kan-booke-til-din-klasse
https://udskolingenibyenshus.aula.dk/trivselsboost
https://udskolingenibyenshus.aula.dk/aktiviteter/forloeb-du-kan-booke-til-din-klasse/trivsel-og-teambuilding
https://udskolingenibyenshus.aula.dk/ung-i-en-praestationskultur
https://udskolingenibyenshus.aula.dk/bliv-ven-med-din-proevehjerne
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PPR udsender derudover løbende mails til kommunens skoler med henblik på 
at gøre opmærksom på de muligheder der er for at understøtte børn og 
unges trivsel. Det kan fx være konkrete oplysninger om, hvor unge kan søge 
hjælp eller en opmærksomhed på kataloget Hjælp til unge i Gentofte 
Kommune (se Katalog til fagpersoner med flere). 

Se desuden PPR’s særlige forløb for børn og unge under STIME. 

Psykisk førstehjælp Gennem partnerskabet med ungdomsuddannelser afvikles et 
undervisningsforløb i psykisk førstehjælp for medarbejdere på alle 
ungdomsuddannelser i kommunen, i Musikbunkeren og i Ung i Byens Hus.  

Målet med kurset er at klæde medarbejderne på til at kunne handle og 
hjælpe unge, der har det psykisk svært. På kurset gives viden om psykiske 
sygdomme og kriser samt kompetencer til at kunne handle, hvis man møder 
en ung, der viser tegn på psykisk mistrivsel.  

Kurset består af et 12 timers træningsprogram, der afvikles over 2 dage. De 
første kurser blev afviklet i efteråret 2020, flere afvikles i foråret 2021 og 
nogle afvikles i skoleåret 2021/2022. 

Rusmiddelkonsulent Gentofte Kommunes tilbud om anonym og gratis samtalerådgivning for unge 
med et forbrug af alkohol, hash eller andre rusmidler, der påvirker hverdagen. 

Ring eller sms anonymt og få svar inden for 2 dage. 

Samtaler om sundhed I en forsøgsordning over 7 uger henover efteråret 2020 har Gentofte 
Kommune afprøvet et koncept med inspiration fra Frederiksberg Kommune, 
hvor unge kan få samtaler med en sundhedsplejerske om sundhed og trivsel. 
Unge på GHG og GSK har således i efteråret fået besøg om morgenen af en 
sundhedsplejerske, som har fortalt om ordningen, hvorefter eleverne 
anonymt har kunnet få en kort anonym samtale samme dag.  

Ordningen har været en succes, og tilbuddet skal afprøves på fire 
ungdomsuddannelser i kommunen i skoleåret 2021/2022. 

Samtaler om sundhed er en del af aktiviteterne i partnerskabet med 
ungdomsuddannelserne. 

Skolernes udskoling Kommunens skoler har mange forskellige initiativer rettet mod børn og unges 
trivsel. Skolerne har den daglige kontakt med eleverne og vurderer på den 
baggrund, hvilke konkrete indsatser og tiltag, der er behov for. Der tages hånd 
om den enkelte elev, både gennem lærere og pædagogers almindelige 
opgaveudførsel og gennem mere specifikke og målrettede trivselsindsatser. 
Da det er meget forskelligt, hvad den enkelte skole igangsætter, vises her blot 
eksempler på tiltag: 

• Der har gennem hele perioden med corona været et stort fokus på de 
sårbare elever, hvilket er kommet til udtryk på mange forskellige måder 
lokalt på den enkelte skole. Det væsentligste er, at ’sårbar’ eller ’udsat’ er 
tolket meget bredt med fokus på den enkelte elevs trivsel. 

• Der har på alle skoler været mulighed for nødpasning og nødundervisning, 
for de elever der enten selv har efterspurgt dette eller på baggrund af 
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skolens vurdering i dialog med forældrene. Det vil sige, at der er taget og 
stadig tages individuelle hensyn til alle elever på alle kommunens skoler. 
Et sted mellem 15 og 40 elever (ikke kun unge) pr. skole har således været 
fysisk i skole i hele nedlukningsperioden. 

• Derudover har online tjek-in’s og individuelle trivselssamtaler – og i 
særlige tilfælde trivselsgåture – været en del af skoledagen i hele 
perioden på alle klassetrin. Trivselsgrupper arrangeres for elever, der 
udviser bekymringstegn på begyndende mistrivsel, dalende motivation 
eller elever, hvis forældre har henvendt sig til skolen med bekymring om 
barnets trivsel. Alle skoler arrangerede trivselsgrupper, så snart dette var 
muligt. Det er de enkelte klasseteams på hver skole, der organiserer, at 
elever i målgruppen kommer ud at gå med en lærer – i alt max. 4 elever af 
gangen. Det foregår i løbet af skoledagen. 

• Med genåbningen 21. april 2021 tilladtes 80 pct. fremmøde for 
afgangselever i grundskoler, bortset fra i Hovedstadsområdet, hvor der 
fortsat er 50 pct. fremmøde. 5.-8. klasse fik, også i hovedstadsområdet, 
mulighed for udendørs fremmøde i de uger, hvor der ikke er adgang til 
indendørs undervisning. Muligheden for fremmøde til udendørs 
undervisning omfatter også mulighed for udendørs deltagelse i klubtilbud.  

SSP Under hele nedlukningen har SSP med fokus på de unge:  

• Fortsat det udegående opsøgende arbejde,  

• Afholdt forældresamtaler ift. bekymringsunge,  

• Samarbejdet med Nordsjællands Politi ift. proportioner i indsatsen 
over for unge, 

• Fortsat de boligsociale medarbejderes sociale aktiviteter i det omfang 
nedlukning har givet mulighed for det,  

• Afviklet læringscafeer ved at omlægge til online forløb, 

• Afviklet indsatser ift. ungdomsjob som alternativ til at hænge ud, 

• Afholdt rådgivning og vejledningsmøder ude i det fri,  

• Spist mad sammen på afstand,  

• Gået ture en-til-en med unge med behov.  
 

Generelle tiltag med indirekte virkning på udsatte/marginaliserede unge: 

• SSP netværksmøder med fokus på marginaliserede unges 
udfordringer og løsninger herpå 

• Webinarer for forældre, professionelle m.v. 

• Netværksmøder med forældre og unge  

• Koordinering af indsatser med øvrige aktører i kommunen 

• Konfliktmæglinger og konfliktmøder med unge og øvrige borgere 

• Samarbejdet på tværs af kommuner og styrket 4K samarbejdet og 
samarbejdet med Københavns Kommune 

STIME (Styrket 
Tværsektoriel Indsats 

Med projektet STIME tilbyder Gentofte Kommune (i samarbejde med Børne- 
og Ungepsykiatrisk Center og seks andre kommuner) lettere behandling og 
vejledning til børn og unge i psykisk mistrivsel og deres forældre. Målet er at 



April 2021 
 

6 
 

for børn og unges 
MEntale sundhed) 

sikre, at familierne får hjælp i deres nærmiljø - inden problemerne vokser sig 
store. 

STIME rummer fire forløb målrettet børn og unge i alderen 3-17 år inden for 
følgende spor: 

1. Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring (3-10 år) 
2. Når bekymring eller tristhed fylder for meget (13-17 år) 
3. Når tanker om krop og mad fylder for meget (10-17 år) 
4. Når svære følelser fører til selvskade (13-17 år) 

Hvis barnet/den unge har behov for at blive udredt eller behandlet i 
psykiatrien, er et forløb i STIME ikke aktuelt. 

Søvnforløb på 
ungdomsuddannelser 

Gennem partnerskabet med ungdomsuddannelserne er der afviklet 
søvnforløb for otte klasser fordelt på tre ungdomsuddannelser i efteråret 
2020.  

Baggrunden er, at god og nok søvn, blandt flere andre ting, relaterer sig til 
den generelle trivsel – og man har lettere ved at blive stresset, deprimeret 
eller angst, hvis man ikke sover nok.  

Søvnforløbene er planlagt før corona, men netop søvn og opretholdelsen af 
en fast døgnrytme har været en udfordring for mange gymnasieelever under 
nedlukningen. Mange oplever, at døgnet flyder lidt sammen; de gamer eller 
ser netflix om natten og står op umiddelbart før skoledagen starter på Teams.  

Forløbet bliver opskaleret i skoleåret 2021/2022 med baggrund i gode 
erfaringer. 

Trivselsmidler Regeringen og Folketingets partier indgik den 18. februar aftale om en række 
indsatser, som skal understøtte et fagligt løft og trivslen i lyset af 
nedlukningen. Der er afsat 600 mio. kr. målrettet elever i grundskolen og på 
ungdoms- og voksenuddannelserne. Heraf tilgår 164,5 mio. kr. kommunerne. 
Gentofte Kommune modtager i alt 2.114.067 kr., fordelt som følger: 

1. Ekstra undervisning i folkeskolen (1.292.858 kr.) 
2. Indsatser i regi af PPR (565.465 kr.) 
3. Fritidshjem og klubtilbud (192.772 kr.) 
4. Elevråd (62.972 kr.) 

Midlerne overføres til kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af 
bloktilskuddet i 2021 og vil blive fordelt efter indbyggertal. Tilskuddet skal 
bruges inden udgangen af juli 2021.  

Ad 1. Mellem folkeskolerne er der aftalt en forholdsmæssig fordeling baseret 
på elevtal. Det fremgår af aftaleteksten, at det er skolerne, der kender deres 
elevers behov, og det er lokalt, at det skal besluttes, hvordan de bedst 
hjælpes videre efter nedlukning og nødundervisning. Derfor er det også 
skolerne, der selv lokalt skal beslutte, hvordan den øgede frihed og de øgede 
ressourcer skal bruges, og hvilke indsatser, der bedst understøtter den 
konkrete elevgruppes trivsel og læring. Midlerne til fagligt løft vil blandt andet 
anvendes til ekstraundervisning, tolærerordninger, turboforløb, øget 
åbningstid mv., alt afhængig af, hvad der vurderes at være relevant lokalt på 

https://www.gentofte.dk/da/Borger/Familie-og-b%C3%B8rn/B%C3%B8rn-og-unge-med-s%C3%A6rlige-behov/P%C3%A6dagogisk-Psykologisk-R%C3%A5dgivning/-/media/Nyt%20Gentofte%20dk/PDF/Borger/Familie%20og%20B%C3%B8rn/PPR/STIME%20URO%20NFPP_FOLDER_vejledende%20samtaler.ashx
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Familie-og-b%C3%B8rn/B%C3%B8rn-og-unge-med-s%C3%A6rlige-behov/P%C3%A6dagogisk-Psykologisk-R%C3%A5dgivning/-/media/Nyt%20Gentofte%20dk/PDF/Borger/Familie%20og%20B%C3%B8rn/PPR/Forlbsfolder%20Nr%20bekymring%20eller%20tristhed%20fylder%20for%20meget.ashx
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Familie-og-b%C3%B8rn/B%C3%B8rn-og-unge-med-s%C3%A6rlige-behov/P%C3%A6dagogisk-Psykologisk-R%C3%A5dgivning/-/media/Nyt%20Gentofte%20dk/PDF/Borger/Familie%20og%20B%C3%B8rn/PPR/Forlbsfolder%20Nr%20tanker%20om%20krop%20og%20mad%20fylder%20for%20meget.ashx
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Familie-og-b%C3%B8rn/B%C3%B8rn-og-unge-med-s%C3%A6rlige-behov/P%C3%A6dagogisk-Psykologisk-R%C3%A5dgivning/-/media/Nyt%20Gentofte%20dk/PDF/Borger/Familie%20og%20B%C3%B8rn/PPR/Forlbsfolder%20Nr%20svre%20flelser%20frer%20til%20selvskade.ashx
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den enkelte skole. Rammen kan også anvendes til finansiering af øget 
åbningstid i GFO ved konvertering af understøttende undervisning. 

Ad 2. PPR har blandt andet oprettet gratis, anonym rådgivning til henholdsvis 
børn og unge – og deres forældre. Der er tale om telefonisk rådgivning to 
gange om ugen til begge målgrupper og tilbuddet gælder frem til 
sommerferien. PPR har ansat to psykologer på deltid fra 6. april til og med 
juni 2021. Arbejdsopgaverne i stillingerne er udelukkende rettet mod 
indsatser i relation til mistrivsel blandt børn og unge som følge af corona.  

Ad 3. Trivselsmidlerne til Fritidshjem og klubtilbud fordeles i Gentofte 
Kommune med 1/4 til Ung i Byens Hus og 3/4 til fritidscentrene. Midlerne til 
indsatser på klubområdet anvendes til indsatser målrettet opsøgende arbejde 
ift. elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og 
motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser for børn og 
unge.  
Ad 4. Skolerne elevråd har derudover hver modtaget 5.000 kr., som anvendes 
til understøttelse af tiltag, som kan bidrage til folkeskoleelevernes trivsel. 

Udsatte boligområder Der er et særligt behov for at understøtte blandt andet børn og unges trivsel i 
de udsatte boligområder og derfor er kommunens boligsociale medarbejdere 
fortsat på arbejde trods corona.  

• I Mosegårdsparken arbejder de boligsociale medarbejdere på at fastholde 
den læringscafe for unge (13-16 år), som blev igangsat for at styrke de 
unges læring og skoleparathed. Under normale forhold har 6-8 unge 
drenge være faste gæster i læringscafeen, under nedlukningen deltog lidt 
færre unge (på Zoom). Fokus er på læring, skoleparathed og fritidsjobs, 
men læringscafeen er samtidig et middel til at fastholde de unge i et 
fagligt og socialt fællesskab. 

• I Ved Ungdomsboligerne har de boligsociale medarbejdere hver uge 
kontakt med de børn og unge, som bor i området og det tilstræbes at lave 
fælles aktiviteter i henhold til gældende retningslinjer. I en periode har 
muligheden for aktiviteter været meget begrænset, i stedet har fokus 
været på at tale med de børn og unge, som er i området.  

I begge boligområder er de boligsociale medarbejdere opsøgende udendørs i 
håbet om at møde unge. Nogle unge ringes op og tilbydes en gåtur, hvor stort 
og småt kan vendes. 

Udskolingen i Byens 
Hus 

Udskolingen i Byens Hus er en del af Fremtidens Udskoling. Under corona har 
Udskolingen i høj grad haft fokus på at understøtte skoleelevernes trivsel og 
faglighed, blandt andet gennem målrettede online forløb og forløb med fysisk 
fremmøde i henhold til gældende restriktioner. Se også ”Trivselsforløb for 
skoleelever” og ”Online forløb for udskolingsklasser”. 

Ungdomsskolen Ungdomsskolen har stor erfaring med udsatte elever og er derfor også vant til 
at have fokus på trivsel. Ungdomsskolens 10. klasser har skolementorer 
tilknyttet eleverne i forhold til fx skolevægring, mistrivsel eller ensomhed. I 
andre afdelinger er der kontaktlærerordninger, hvor kontaktlæreren har 
specifik opmærksomhed på elevernes trivsel.  
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Ungdomsskolen har under corona etableret en ”kontaktlærer-afslutning” på 
dagen, hvor lærerne mødes med eleverne med henblik på at vurdere og 
håndtere elevernes trivsel.  

De elever, der er visiteret til tilbud, har fortsat tilbud om at komme fysisk i 
skole under corona. De fremmødte elever kan blandt andet have ensomhed 
som udfordring. 

Ungecenter Gentofte  Ungecenter Gentofte koncentrerer indsatsen for at få ledige unge uden 
uddannelse hurtigere i gang med uddannelse eller job og tilbyder blandt 
andet workshops og møder, som særligt henvender sig til unge. Her har 
kommunen samlet faglige kompetencer, der kan vejlede, afklare og motivere 
unge, og der kan træffes beslutninger om konkrete initiativer, der kan 
understøtte den unges vej til uddannelse eller job. Ungecentret er ikke 
forbeholdt unge, der modtager offentlig forsørgelse, men kan også besøges af 
unge, der alene har brug for vejledning og afklaring. 

Unge hjælper unge Unge hjælper Unge er et frivilligt initiativ for unge mellem 13 og 30 år, der 
føler sig alene - hvad end det drejer sig om psykiske lidelser, angst, 
”almindelige” problemer med ensomhed, ikke at slå til eller ganske enkelt 
ikke at have nogle at dele sine særinteresser med.  

Gruppen har til formål at være et gensidigt forstående univers, hvor de unge 
trygt kan dele deres historier ung til ung, komme til fællesarrangementer – 
dette både fysisk og online. Igennem disse rummelige interessefælleskaber 
møder ligesindede hinanden, finder nye venner og taler med hinanden om 
interesser og drømme.  

Gruppen omfatter dags dato 84 medlemmer, der mødes under de udstukne 
retningslinjer og online via facebook mm. Gruppen har intet budget, gør alt 
frivilligt og er skabt i håbet om og troen på at (unge) mennesker kan og vil 
støtte, hjælpe og være der for hinanden i gensidigt forpligtende fælleskab 
bygget på frivillighed og medborgerskab. 

Ungemiljøer i Byens 
Hus og Vangede 

Målgruppen for ungemiljøerne er unge i alderen 15-25 år. Under corona har 
der været fokus på digitale forløb, udvidet chatmulighed, fysisk fremmøde og 
kontakt med de mest udsatte unge, diverse tilbud på Instagram og Facebook 
og mange andre alternative muligheder.  

Så snart det er muligt genåbner ungemiljøerne med udendørs tilbud, der har 
fokus på trivsel, etablering/genetablering af sunde relationer til venner, skabe 
trygge rammer udendørs, der imødekommer og tager højde for de unge, der 
oplever genåbningsangst. Aktiviteterne taler ind i sunde fællesskaber uden 
røg og alkohol, hvor de unge sammen bruger deres kroppe og kommer væk 
fra skærmen under kontrollede forhold.  

Aktiviteterne er målrettet og tager udgangspunkt i den type aktiviteter, som 
sårbare unge tiltrækkes af – eks. dans, bålstemning og en stærk krop. 

Alle aktiviteterne inviterer til bred deltagelse, grin og fælles oplevelser – alt 
sammen vigtige faktorer i at forebygge mistrivsel og øge den generelle 
trivsel.   
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En række indsatser vil blive afviklet for de midler, som Gentofte Kommune 
modtager til at styrke trivslen med særlige indsatser frem til sommer. 

Ventilen Ventilen er en frivillig social organisation, der har til formål at forebygge og 
afhjælpe ensomhed blandt unge. Ventilen har et lokalt tilbud i Hellerup.  

Under corona kører Ventilen kampagnen #AleneIkkeEnsom, som sætter fokus 
på forskellen mellem alenehed og ensomhed. 

Ventilen modtager også i 2021 midler fra Gentofte Kommune til frivilligt 
socialt arbejde, jf. Servicelovens § 18. 

 

 

http://ventilen.dk/bliv-frivillig
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Samarbejdsaftale 

 

Team Danmark og Gentofte Kommune (herefter parterne) er blevet enige om denne samarbejdsaftale, 

der har til formål at fremme vilkårene for eliteidrætten og herunder i særdeleshed talentudvikling i 

Gentofte Kommune. 

 

Parterne vedkender sig principperne i Lov om Eliteidræt og arbejder for, at der med afsæt i 

nærværende aftale sker en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidrætten i kommunen. 

 

Parterne er blevet enige om følgende: 

 

§ 1 Formål 

Samarbejdet har til formål at fremme talent- og elitearbejdet herunder i særdeleshed talentudvikling 

i Gentofte Kommune ved at fremme et langsigtet, strategisk og ansvarligt talentarbejde samt 

iværksætte og understøtte initiativer, der fremmer unge, talentfulde idrætsudøveres idrætslige og 

personlige udvikling. 

 

§ 2 Organisation 

Politisk forankres nærværende samarbejdsaftale i Kultur-, Unge og Fritidsforvaltning i Gentofte 

Kommune 

 

Gentofte kommunes Talent- og Eliteråd varetager opgaven med at sikre de bedst mulige rammer for 

talent- og elitearbejdet. Kommunen udpeger derudover en fuldtids elitekoordinator, som er Team 

Danmarks kontaktperson i det daglige samarbejde. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks 

elitekoordinatornetværk og deltager i de regelmæssige netværksaktiviteter. 

 

Den nærmere organisering af Gentofte Kommunes talent- og elitearbejde er beskrevet i bilag 1. 

 

§ 3. Økonomi 

Gentofte Kommune afsætter i 2022 kr. 2.452.000, i 2023 kr. 2.452.000*, i 2024 kr. 2.452.000*, og i 

2025 kr. 2.452.000 *til talent- og elitearbejdet.  

* beløbene i 2023-2025 pris og lønreguleres 

 

Team Danmark yder i aftaleperioden et årligt tilskud på kr. 50.000 til aflønning af elitekoordinatoren. 

 

Team Danmark kan bidrage til medfinansiering af konkrete indsatser i kommunerne, der kan 

understøtte og udvikle samarbejdet mellem forbund og elitekommuner i de prioriterede sportsgrene 

samt generere ny viden og indsigt, der kan udvikle talent- og elitearbejdet i Danmark. 

 

§ 4. Prioriterede sportsgrene 
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Forudsætningerne for at blive prioriteret sportsgren/miljø i samarbejdsaftalen mellem Team Danmark 

og samarbejdende kommuner er følgende. 

• Team Danmark støtter sportsgrenen på nationalt plan og det relevante specialforbund kan 

godkende miljøet, som et centralt talentudviklingsmiljø. 

• Det prioriterede miljø kan og vil i samarbejde med relevante parter arbejde for at udvikle et 

talentudviklingsmiljø, der tager højde for den enkelte atlets sportslige, uddannelsesmæssige 

og personlige udvikling, og dermed bidrager til et forsvarligt talentarbejde i Danmark. 

• Det prioriterede miljøs lokale trænere, der varetager morgentræning og klubtræning, er 

uddannet svarende til DIFs niveau-2 træneruddannelse eller har på anden vis erfaringer, der 

sikrer høj faglig kvalitet i morgentræningstilbuddet. Team Danmark anbefaler, at der laves en 

kompetenceudviklingsplan for de respektive trænere. 

Gentofte Kommune og Team Danmark prioriterer i aftaleperioden at udvikle flg. Team Danmark 

støttede sportsgrene: 

• Badminton 

• Ishockey 

• Kajak 

• Sejlsport 

• Svømning 

 

Gentofte Kommune prioriterer derudover samarbejde med følgende lokalt prioriterede sportsgrene: 

• Basketball 

• Tennis 

• Fægtning 

• Volleyball 

 

Gentofte Kommune gennemfører i perioden 2022-2025 de i bilag 2 aftalte udviklingsplaner i 

samarbejde med de Team Danmark prioriterede klubber og specialforbundene. Er der allerede indgået 

en licensaftale, kraftcenteraftale, partnerskabsaftale eller lignende mellem forbundet og klubben skal 

der ikke udarbejdes en særskilt udviklingsplan, men der skal fortsat sikres en koordinering mellem klub, 

kommune og specialforbund. 

 

§ 5. Værdisæt for talentudvikling og Etisk Kodeks 

Gentofte Kommune sikrer i samarbejde med specialforbund, foreninger, klubber og andre relevante 

interessenter, at der i de prioriterede sportsgrene arbejdes med udgangspunkt i Team Danmarks 

”Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt” samt Team Danmarks etiske grundlag. 

 

§ 6. Implementering af det Aldersrelaterede Træningskoncept 2.0 (ATK) 

Gentofte kommune sikrer i samarbejde med specialforbund, foreninger, klubber og andre relevante 

interessenter, at der foretages målrettet og forsvarlig aldersrelateret træning i de prioriterede 
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sportsgrene og herunder, at der sker implementering af de idrætsspecifikke aldersrelaterede 

træningskoncepter i samarbejde med specialforbundene. 

 

§ 7. Uddannelsestilbud på folkeskole samt ungdoms- og videregående uddannelser 

Gentofte Kommune sikrer, at der etableres en sammenhængende uddannelsesstruktur fra folkeskole 

til videregående uddannelser, der tilbyder talentfulde atleter fleksible uddannelsesmuligheder og 

adgang til morgentræning. 

 

Dette indebærer: 

• at Gentofte kommune fortsat arbejder med Team Danmarks Koncept for Talentklasser på 

Bakkegårdsskole 

• at Gentofte kommune i samarbejde med Team Danmark og de prioriterede idrætsgrene 

koordinerer og arbejder for løbende udvikling af Talentordningen, der 

understøtter atleternes sportslige og uddannelsesmæssige udvikling på de fire 

samarbejdende ungdomsuddannelser. 

 

Team Danmark bistår med rådgivning i forbindelse med udviklingen af en sammenhængende 

uddannelsesstruktur for de lokale talenter.  

 

§ 8. Kompetenceudvikling og videndeling 

Gentofte Kommune sikrer i samarbejde med specialforbund, foreninger, klubber og andre relevante 

interessenter, at der med afsæt i konkrete kompetenceudviklingsplaner og vidensdelingsaktiviteter 

sker en løbende kompetenceudvikling af: 

• Forældre til talenter  

• Klubbernes talenttrænere 

• Elever på talentordningerne i skole og ungdomsuddannelser 

• Idrætskoordinatorer på idrætsskole og ungdomsuddannelser med talentordning.  

 

§ 9 Ekspertbistand 

Gentofte Kommune tilbyder i samarbejde med de prioriterede idrætsgrene relevant ekspertbistand. 

Elitekoordinatoren har ansvar for at sikre, at kvaliteten i tilbuddene i service-modellen lever op til Team 

Danmarks standarder herfor, og at anvendte eksterne eksperter lever op til Team Danmarks 

anbefalinger til kvalifikationskrav.  

Team Danmark bistår med rådgivning og sparring i forbindelse med udformningen af kommunens 

model for ekspertbistand. 

  

§ 10. Særlige udviklingsområder 
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Gentofte Kommune vil i aftaleperioden have særligt fokus på følgende udviklingsprojekter. De nye 

udviklingsområder tager afsæt i de udviklingspunkter, som er fremhævet i evalueringerne fra IDAN og 

Sporthouse1. Gentofte Talent- og Eliteråd har udvalgt to udviklingsområder og Gentofte Kommune har 

valgt to udviklingsområde.  

 

Fire udviklingsområder:  

 

1) Klubben i fokus 

Gentofte Talent- og Eliteidrætsråd ønsker styrkelse af tilbud inden for talent- og eliteidrættens 

supportfunktioner, herunder fysioterapi, sportspsykologi, ernæring og styrketræning. 

Kompetenceudvikling af trænere, kurser om samarbejde med forældre samt fastholdelse af talenter i 

morgentræningstilbud. 

 

      2) Atleten i centrum 

Gentofte Talent- og Eliteidrætsråd ønsker fokus på atlettrivsel, herunder fokus på idrætstalenternes 

mestring af hverdag, skole og sport. Atletens trivsel er også at finde i Team Danmarks Strategiske 

prioriteringer og støttekoncept 2021-2024, hvor der med udgangspunkt i den værdibaserede tilgang 

arbejdes med Helhed, Trivsel og Samarbejde. I samarbejde med foreninger, idrætskoordinatorer på 

skole og ungdomsuddannelser udvikles tiltag som fremmer atlettrivsel. 

 

 

3) Udvikling af støttevilkår for eliteidrætten 

Idræt og Fritid ønsker at arbejde videre med udvikling af støttevilkår for eliteidrætten, som også var 

et udviklingsområde i aftalen fra 2018- 2021. Idræts- og bevægelsespolitik ”Gentofte i Bevægelse” 

har som ét af fire punkter:” at skabe støttestrukturer så eliteidrætsudøvere i højere grad kan 

konkurrere på nationalt og internationalt niveau”. Gentofte Kommune har hovedsageligt 

understøttet talentarbejdet i foreningerne, men oplever et øget behov for at understøtte udviklingen 

af elitearbejdet. Der undersøges forskellige muligheder for en strukturel støtte af elitemiljøerne i 

udvalgte klubber. 

 

 
1 Evalueringerne kan rekvireres ved kontakt til Gentofte Kommunes elitekoordinator 
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4) Facilitetsudvikling og organisationsunderstøttelse af Hellerup Fægte-klub.  

Det Centrale Foreningsregister viser at, der i perioden 2018 -2020 er sket en medlemsnedgang i 

Hellerup Fægte-Klub fra 199 til 133 medlemmer. Fægteklubben står endvidere over for en periode 

med renovering af klubbens faciliteter, og kan derfor være sårbar for yderligere medlemsnedgang. I 

samarbejde med Hellerup Fægte-Klub og Fægteforbundet vil der i den kommende periode arbejdes 

på understøttelse af foreningens organisering, fastholdelse af frivillige, uddannelse af trænere samt 

sikring af gode forhold for talent- og elitearbejdet i renoveringen af klubbens lokaler. 

 

§ 11. Faciliteter 

Gentofte Kommune forpligter sig til at sikre, at der er tilstrækkelig adgang til idrætsfaciliteter af høj 

kvalitet for de prioriterede sportsgrene, så træningen af talenter vil kunne gennemføres efter 

principperne i det idrætsspecifikke aldersrelaterede træningskoncept. 

I aftaleperioden arbejdes der for at styrke følgende faciliteter: 

• Forbedring af faciliteter i Palladium til gavn for Hellerup Sejlklub, Hellerup Fægteklub og 

Hellerup Kajakklub 

• To nye svømmebassiner i tillæg til de fem eksisterende i Kildeskovshallen 

• Bløde bander i ishockeyhallerne for at forhindre hovedskader 

• Monitorere hallerne, så klubber kan få bedre træningstider  

 

§ 12. Immaterielle rettigheder 

Team Danmarks logo kan anvendes i forbindelse med denne aftale. Det skal dog i hvert enkelt tilfælde 

specifikt aftales med Team Danmark, såfremt Team Danmarks logo ønskes anvendt.  

 

§ 13. Evaluering, genforhandling og opsigelse 

Første kvartal hvert år afholdes et møde mellem Team Danmark og Gentofte Kommune, hvor 

nærværende samarbejdsaftale drøftes mhp. at vurdere, om samarbejdet i praksis lever op til de 

gensidige forventninger. Ultimo 2024 igangsætter Gentofte Kommune en evaluering af 

samarbejdsaftalen, som skal danne grundlag for en eventuel genforhandling af samarbejdsaftalen. 

 

Parterne kan, hvis de bliver bekendt med sager, der strider mod Team Danmarks Etiske Kodeks og 
Team Danmarks Værdisæt for talentudvikling, gå i dialog med henblik på at få løst den konkrete 
udfordring.  

 
Partnerne kan i yderste konsekvens opsige det gensidige samarbejde, hvis dette af en af partnerne 
ikke opfattes at leve op til at understøtte forventningen om at understøtte et samfundsmæssigt 
forsvarligt talent- og elitearbejde.  
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Parterne kan til enhver tid i aftaleperioden tage initiativ til genforhandling af nærværende 

samarbejdsaftale. 

 

§ 14. Ikrafttræden og udløb 

Samarbejdsaftalen træder i kraft 1. januar 2022 og udløber – med mindre andet aftales – 31. december 

2025. 

 

Tiltrådt xx.xx. 20xx 

 

 

_________________________ _________________________ 

 Lars Krarup Michael Fenger  

 Bestyrelsesformand                                                                                 Borgmester 

 Team Danmark Gentofte kommune 

 

 

_________________________ _________________________ 

 Peter Fabrin Anders-Peter Østergaard 

 Direktør Direktør 

 Team Danmark Gentofte Kommune 

 

 

 

 

Bilag: 

• Bilag 1: Organisation 

• Bilag 2: Handlingsplaner for prioriterede idrætsgrene 

• Bilag 3: Beskrivelse af aktiviteter 
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Bilag 1 Organisationsoversigt 

Nærværende bilag illustrerer samarbejdets organisering. 

 

Projektejer i Gentofte Kommune: 

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget er projektejer af samarbejdet. Udvalget orienteres løbende om 

samarbejdet via nyhedsbrev, kvartalsrapporter samt til udvalgsmøder. Som projektejer har udvalget 

beslutningskompetence ved væsentlige ændringer i samarbejdet.  

 

Daglig ledelse og drift: 

Til dagligt ledes og drives samarbejdet af Gentofte Kommunes Eliteidrætskonsulent med reference til 

Fritidschefen, begge ansat i Børn Skole Kultur Unge og Fritid. 

 

Gentofte Talent- og Eliteråd 

Gentofte Talent- og Eliteråd har en rådgivende funktion for Team Danmark samarbejdet og mødes to gange 

om året hhv. juni og januar.  

Talentrådet består af: 

- En repræsentant fra de prioriterede idrætsgrene (hhv. badminton, ishockey, kajak, sejlsport, 

fægtning og svømning).  

- En repræsentant fra Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG).  

- En repræsentant fra de lokalt prioriterede idrætsgrene (basketball, tennis og volleyball),  

- En repræsentant fra DIF Team Talent og Elite,  

- En repræsentant fra Idrætsskolen,  

- En repræsentant fra Ungdomsuddannelserne,  

- To unge talenter fra hhv. Talentudviklingsprojektet/idrætselev fra ungdomsuddannelserne.  

- En repræsentant fra Team Gentofte – Ikke besat, da organisationen endnu ikke findes. 

- En repræsentant fra Team Danmark 

- En repræsentant fra Gentofte Kommune, Eliteidrætskonsulenten  

 

Idrætsforeningernes stemme i Gentofte Talent- og Eliteråd 

Inden der afholdes møde i Gentofte Talent- og Eliteråd mødes Arbejdsgruppen til Gentofte Talent- og 

Eliteråd. Arbejdsgruppen består af én repræsentant fra hver af de ni prioriterede idrætsgrene – herunder de 

to klubrepræsentanter, som indgår i Gentofte Talent- og Eliteråd. På arbejdsgruppemødet drøftes hvilke 

emner, som er relevante for klubberne, og som de ønsker drøftet i Gentofte Talent og Eliteråd. 
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Bilag 2 

Handleplaner fra de prioriterede idrætsgrene 

 

I samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Gentofte Kommunes § 4 vedr. prioriterede idrætsgrene står anført at, Gentofte Kommune gennemfører 

i perioden 2022-2025 de i bilag 2 aftalte udviklingsplaner i samarbejde med klubberne og specialforbundene. Er der allerede indgået en licensaftale, 

kraftcenteraftale, partnerskabsaftale eller lignende mellem forbundet og klubben skal der ikke udarbejdes en særskilt udviklingsplan, men der skal fortsat 

sikres en koordinering mellem klub, kommune og specialforbund. 

 

Nærværende bilag indeholder handleplaner fra de tre Team Danmark prioriterede klubber Hellerup Kajakklub, Gentofte Badminton Klub og Skovshoved 

Badminton klub. Handleplanerne er skrevet af talentansvarlige i de Team Danmark prioriterede idrætsklubber og godkendt af de respektive forbund 

samt Gentofte Kommune.  

De lokalt prioriterede idrætsgrene, herunder fægtning, basketball, volleyball og tennis har alle bekræftet fortsat samarbejde i både klubber og de 

respektive forbund.  

  

 

De øvrige Team Danmark prioriterede idrætsgrene, herunder Gentofte Svømmeklub, Gentofte Stars (ishockey) samt Elite- og Talentcenter Øst 

(sejlsport) har alle partnerskabsaftaler med de respektive forbund og Gentofte Kommune og er ikke beskrevet i bilaget her. Partnerskaberne kan 

rekvireres hos Gentofte Kommunes eliteidrætskonsulent. 
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Hellerup Kajakklub- Handleplaner godkendt af Dansk Kano- og Kajakforbund og Gentofte Kommune 

 

Indsatsområde – Genopretning af talentgruppe i klubregi 
 

Periode:  2021 – 2023 

Baggrund og målsætning 

Beskriv kort baggrund, formål og de konkrete mål for 
indsatsen. 

 

 

Understøtte udviklingen af talenter.  

Hellerup Kajakklub ønsker at have en talentmasse som understøttes op gennem aldersniveauerne af ungdomsklasserne og til udtagelse af 

talenter på Talentcenter Hovedstaden frem til Elitecentret. 

I året 2020 og i 2021 med udfordring af Covid-19 situationen, har det krævet en særlig indsats for at fastholde og motivere vores nuværende 

Talentroere som er første indtag af ungdomsroere på konkurrenceniveau. Derudover så skal vi fra nye indtag i ungdomsafdelingen fortsat 

holde fokus på at udvikle nye talenter til vores konkurrencehold, så vi fastholder en så stor gruppe på elitært niveau, så de kan få gavn af 

hinanden som træningspartnere. 

Handlinger og aktiviteter 

Beskriv de overordnede handlinger og aktiviteter, der 
skal igangsætte i perioden for at realisere målene. 

 

Konkretiser hvornår handlinger og aktiviteter skal 
igangsættes. 

Først og fremmest skal vi have fokus på fortsat at rekruttere relevant trænermateriale. Klubben drives som en frivillig organisation, hvorfor 

det er vigtigt at motivere og have et fast team af frivillige trænere, så vi kan tilbyde fast træning for vores talentroere i klubben. 

Derudover så er det vigtigt, at klubben har et godt samarbejde og vidensdeling med Talentcenter Hovedstaden og Elitecentret.  

Ansvar og rollefordeling  

Beskriv ansvars- og rollefordelingen 

 

 

Elite- og ungdomsleder Helle Juell: Organisatorisk ansvarlig m.m. 

Træner Jacob Juell: Talentudvikling og træning 

Træner Rolf Sørensen og Træner Thorbjørn Skovhus: Talenttræning 

Derudover har vi et hold af unge som er hjælpetrænere. 

Finansiering 

Beskriv om indsatsen kræver finansiering og hvordan 
skal den eventuelt skal finansieres. 

 

Nej 
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Evaluering 

Beskriv hvordan indsatsområdet evalueres. 

 

 

Løbende evaluering på trænermøder. 

 

 

 

Indsatsområde – Faciliteter ved Bagsværd sø for Talentcenter Hovedstadens roere 
 

Periode: 2022-2025 

Baggrund og målsætning 

Beskriv kort baggrund, formål og de konkrete mål for 
indsatsen. 

 

 

Hellerup Kajakklub har de seneste år haft stor succes med at rekruttere og starte Talenthold i klubregi. 

Når roerne har ”bidt sig fast” i sporten og gerne vil være konkurrenceroere er det nødvendigt at kunne tilbyde dem træning på fladt rovand. 

Dette gøres ved Bagsværd sø. Når roerne så er etableret og træner fast ved Bagsværd sø (på Talentcenter Hovedstaden) så mangler de et fast 

tilholdssted, hvor vi også kan tilbyde en smule vægttræning og klubfaciliteter mellem træningerne. 

Huset skal hovedsageligt rumme Talentcentret. 

Handlinger og aktiviteter 

Beskriv de overordnede handlinger og aktiviteter, der 
skal igangsætte i perioden for at realisere målene. 

 

Konkretiser hvornår handlinger og aktiviteter skal 
igangsættes. 

Undersøge muligheder for placeringer og ledige huse. 

Samarbejde med Gladsaxe Kommune, TCH og DKF  
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Skovshoved Badminton - Handleplaner godkendt af Badminton Danmark og Gentofte Kommune 

Ansvar og rollefordeling  

Beskriv ansvars- og rollefordelingen 

 

 

Træner Rolf Sørensen – Formand for TCH + Elite og landsholdsansvarlig DKF 

Elite- og ungdomsleder Helle Juell 

 

Finansiering 

Beskriv om indsatsen kræver finansiering og hvordan 
skal den eventuelt skal finansieres. 

 

 

Finansiering gennem kontingent og tilskud 

 

 

 

Evaluering 

Beskriv hvordan indsatsområdet evalueres. 

 

 

Styregruppemøder og forretningsudvalg 

 

 

 

Indsatsområde 1) – ATK 2.0 / individuel spiller udvikling 
 

Periode: løbende 
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Baggrund og målsætning 

Beskriv kort baggrund, formål og de konkrete mål for 
indsatsen. 

For talent og elite er der behov for øget fokus på enkelte spillers udviklingsområder 

Handlinger og aktiviteter 

Beskriv de overordnede handlinger og aktiviteter, der 
skal igangsætte i perioden for at realisere målene. 

 

Konkretiser hvornår handlinger og aktiviteter skal 
igangsættes. 

Der øges ressourcer til den individuelle træning. 

 

Fredag er der 2 timers træning, hvor der er 1 træner per 2 spillere i hver time. 

Ansvar og rollefordeling  

Beskriv ansvars- og rollefordelingen 

Ungdomscheftræner 

Finansiering 

Beskriv om indsatsen kræver finansiering og hvordan 
skal den eventuelt skal finansieres. 

 

Finansiering via sponsorater 

 

 

 

Evaluering 

Beskriv hvordan indsatsområdet evalueres. 

 

 

Samtaler mellem spillere og træner. Samt feedback til bestyrelsen. 
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Indsatsområde 2) – klubudvikling 
 

Periode: løbende 

Baggrund og målsætning 

Beskriv kort baggrund, formål og de konkrete mål for 
indsatsen. 

Klubben har en stærk økonomi baseret på blandt andet en meget stor sponsor, en lang række indre sponsorer samt kontingenter. Vi er dog 

sårbare overfor fastholdelse af den meget store sponsor, hvorfor der skal arbejdes på at skabe et bredere sponsorgrundlag. 

Handlinger og aktiviteter 

Beskriv de overordnede handlinger og aktiviteter, der 
skal igangsætte i perioden for at realisere målene. 

 

Konkretiser hvornår handlinger og aktiviteter skal 
igangsættes. 

Bedre sponsor netværk 

Øget brug af medlemmernes netværk 

Synliggørelse af sponsorværdi 

 

Ansvar og rollefordeling  

Beskriv ansvars- og rollefordelingen 

Bestyrelsen med formanden som ansvarlig 

Finansiering 

Beskriv om indsatsen kræver finansiering og hvordan 
skal den eventuelt skal finansieres. 

 

 

n/a 

Evaluering 

Beskriv hvordan indsatsområdet evalueres. 

 

 

Måles på succesen med udvidelse af sponsorkredsen. 
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Gentofte Badminton - Handleplaner godkendt af Badminton Danmark og Gentofte Kommune 

Handleplaner for Gentofte Badminton Klub  
 

Klubudvikling 

Eneste organisatoriske ændring er et tiltag om behandling og vedtagelse af nye vedtægter for klubben, da disse trænger til en opdatering til nutidige 

forhold. 

Klubben arbejder fortsat med en anstrengt økonomi, og der er ikke indtægter i udsigt, der kan skabe mulighed for f.eks. tiltag i retning af tilbud om 

sportsmedicin, psykologi eller ernæring. 

Badminton Danmark fastlægger løbende aktiviteter, der kræver yderligere engagement og frivillige hænder rundt i klubberne. Senest er der kommet 

instruks om, at holdturneringen bliver udvidet med ekstra holdrunder, der belaster klubøkonomien med dommere og ekstra bolde samt lægger 

beslag på de frivillige. 

Klubben har fra sæsonen 2020/2021 ansat Frank Larsen som all-round cheftræner for klubben og det overordnede ansvar for udvikling og 

sammenhæng fra ”lille til stor”, er derfor placeret på hans skuldre i tæt - og primært - samarbejde med USU. Denne aftale er gensidigt aftalt som 3-

årig for bl.a. at bibringe en så væsentlig kontinuitet. 

Frank er også engageret hos Badminton Danmark som årgangsansvarlig for U17. 

Klubben arbejder stadig med 3 udvalg - ungdom, elite og bredde-elite - men der er netop taget initiativ til en fremtid med et væsentligt tættere 

samarbejde, der skal sikre et bedre overblik, udnytte de få frivillige hænder bedre og bidrage til en gennemtænkt økonomi uden overlap.  

Vi nedriver siloer, fastholder dog egen udvalgs-økonomi, samarbejder om trænere, røde tråde samt banetid og bliver et fælles talerør overfor 

bestyrelsen. 

Træner, ressourcer 

Tiden efter Corona kender vi ikke, men nu og her er der tillid til en bemanding af trænere hos ungdommen med: 

Josephine Frost, Frank Larsen, Joshua Eipe, Kasper Antonsen samt endnu ikke navngivne hjælpetrænere. 

Der er i budgetterne afsat midler til en løbende uddannelse af trænerne.  
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Jim Laugesen, tidligere landstræner for Irland og Østrig, varetager hvervet som ansvarlig for ESU. 

Implementering af ATK 

GBK følger fortsat anbefalinger og retningslinjer i BATK for alle årgange, og har ved inddeling af træningerne, tilstræbt en ligelig og gennemtænkt 

sammensætning både i alder, tilhør og niveau. Der er reelt tilbud om ”leg med ketcher” fra 3 år. 

Faciliteter 

Klubbens 9 baner opfylder i store træk de i dag kendte krav, men yderligere tilgang af både ungdom og elite, vil lægge et pres på ønsker om 

disponering over yderligere baner.  

Ungdommens tider om eftermiddagen, er vanskelige at ændre, grundet skole og besatte baner efter kl. 18.00. Eliten disponerer i dag over baner 

mandag aften, tirsdag aften og torsdag aften, hvor en udvidelse kun vil være muligt ved at opsige baner udlejet til motionister – og derved et 

indtægtstab.  

Alternativer er brug af baner f.eks. fredag aften og søndag sidst på dagen, og dette tilbud er under overvejelse for at supplere tilbudene om træning.   

Bad og omklædning samt opholdsarealer på 1. sal er værdsatte muligheder.  

Support 

Der er ikke umiddelbart indtægter i udsigt, der kan skabe mulighed for f.eks. tiltag i retning af tilbud om sportsmedicin, psykologi, mentaltræning eller 

ernæring. 

GBKs bygninger huser et træningscenter, Performance Center, og der samarbejdes om attraktive tilbud til både ungdom og elite, og centret benyttes 

også af klubbens øvrige medlemmer. 

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner 

GBK er løbende i dialog med de skoler, der indgår i samarbejdet om morgentræning, og GBK er bekendt med øvrige tilbud fra kommunen, såsom 

diætisme og sportspsykologi. 

GBK indgår i samarbejde med Gentofte Kommune om ”Aktivt Forår”, ”Aktiv Sommer” og” Aktivt Efterår”, hvor der tilbydes begynderbadminton i 

forløb på 2 dage á 6 timer med træner og opsyn tilknyttet. Mange forældre opfatter dette som en nem skole-fritidsordning, men 1-2 håndfulde bliver 

hængende i klubben som nye medlemmer. 

Udvikling, prioriteret 
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Effektivt sponsorarbejde og vedvarende udvikling af tilbud til ungdom. 

Fully booked på alle træninger og et fortsat samarbejde om en aktiv morgentræning. 

Rekruttering og fastholdelse af  

• Frivillige hjælpere, trænere og udvalgsmedlemmer 
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Bilag 3  

Beskrivelse af aktiviteter 

I bilaget her beskrives nuværende og kommende aktiviteter i samarbejdet 

 

Idrætsskole  

Bakkegårdsskolen er Gentofte Kommunes idrætsskole. Skolen tilbyder fire timers idrætsundervisning for 1. 

til 8. klasse og to timers idrætsundervisning for 0. og 9. klasse. Skolens fritidsordning er en 

idrætsfritidsordning med idrætsuddannet personale. Skolen har en talentordning for ca. 50 idrætselever fra 

samtlige af skolens 7. til 9. klasser. Der er ca. 5 idrætselever i hver udskolingsklasse med hver tre spor. 

Idrætseleverne deltager to gange om ugen i morgentræning i hhv. egen sport og basistræning samt i timer 

med idrætsfagligt indhold, herunder sportsskade, sportsernæring, lifeskills, mentalitetsudvikling samt 

ekskursioner til særligt interessante talentmiljøer. Idrætseleverne går i blandede klasser, dvs. med elever, der 

ikke er idrætselever. Der er tilknyttet fysioterapeut til at genoptræne og forebygge skader samt 

idrætskoordinatorer til idrætseleverne, som hjælper dem med at klare både skole og sport. To gange årligt 

afholdes fysisk screening af idrætseleverne med henblik på deres mobilitet, smidighed og eventuelle 

kropslige skævheder.  

 

Idrætsordning på ungdomsuddannelser 

Gentofte Kommune tilbyder idrætsordning for Team Danmark godkendte elever, samt elever på Gentofte 

Ordningen på hhv. Øregård gymnasium, Ordrup Gymnasium, Gammel Hellerup Gymnasium og Gentofte 

HF. Eleverne har via idrætsordningen to morgentræninger i hhv. egen sport og basistræning samt i timer med 

idrætsfagligt indhold, herunder sportsskade, sportsernæring, lifeskills og mentalitetsudvikling. På hver 

ungdomsuddannelse er tilknyttet en fysioterapeut til at genoptræne og forebygge skader samt en 

elitekoordinator, som er uddannet i kurset ”Ledelse af Talent” samt ”den gode talentsamtale” hvis opgave er 

at hjælpe idrætseleverne med diverse udfordringer. Idrætseleverne modtager morgentræning, tirsdag i egen 

idræt og torsdag i basistræning på deres respektive gymnasier. 

 

Talentmiljøer  

Gentofte Kommune vil være opdateret på nyeste viden og deltager sammen med samarbejdspartnere i 

Talent.dk – et sportsfagligt netværk med fokus på talentudvikling.  

 

Gentofte Kommune støtter talentmiljøerne i foreningerne strukturelt ved puljemidler samt direkte økonomisk 

støtte til atleterne, som bliver optaget i Talentudviklingsprojektet. Talent- og elitemiljøet modtager 

økonomisk støtte via følgende puljeordninger; Eliteidrætspuljen, puljen til udvikling af 

Talentudviklingsmiljøet samt talentudviklingsprojektet. Derudover har sejlsportsmiljøet Elite- og 

Talentcenter Øst i en årrække modtaget årlig støtte. 

Der er endvidere afsat midler til de prioriterede klubbers uddannelse i organisatoriske udvikling.  
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Mentalitetsudvikling 

Gentofte Kommune har stor fokus på mentalitetsudvikling og arbejder med mentalitetsudvikling for atleter, 

idrætselever, idrætskoordinatorer samt trænere i klubber. Hensigten er at hjælpe sportstalenter i Gentofte 

Kommune med at udvikle psykologiske grundindstillinger, der bidrager til en vindermentalitet i deres sport 

og hverdag.  

For at få det største udbytte af mentalitetsudviklingen arbejdes der løbende med atleter, trænere, 

idrætskoordinatorer med henblik på at de indlærte sportspsykologiske værktøjer bruges i hverdagen.  

Projektet tilbyder gruppeforløb for hhv. udøvere, trænere, skoler og ungdomsuddannelser.  

 

Sportsernæring, trivsel og forældresamarbejde 

DR’s dokumentar ”Svømmestjerne under overflade”, som blev vist i starten af 2020 og har affødt et øget 

fokus på sportstalenters ernæring. I samråd med de prioriterede idrætsklubber er vi blevet bevidst om, at det 

også er gældende for talenter i nogle af kommunens klubber samt i skole- og ungdomsuddannelser. Gentofte 

Kommune ønsker at tilbyde en kursusrække med fokus på talenters spisevaner, trivsel og samarbejde mellem 

forældre og træner.  
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UDVALGSSTATUS 

Kultur, Unge og Fritid på tværs  

Vækst i den digitale kunst  

Kunstcubator – et samarbejdsprojekt mellem Fritid og Unge, Ungemiljøet i Byens Hus og Kulturskolerne - har i knapt et år 

afholdt virtuel undervisning for talentfulde unge i forskellige kunstneriske stilarter. Det er lykkedes med at fastholde de 

unge i projektet, som grundet Covid-19-nedlukningen har taget den digital kunst til sig i form af lydkunst og andre 

kunstformer, som foregår på de digitale medier.  

Covid-19 har været det sidste skub til, at den digitale kunst for alvor oplever sin indtræden på den store kunstscene. Det 

har de unge udnyttet, og de har udviklet deres udtryk i den nye kunstform. Projektet kører frem til sommeren 2022. Se 

mere her Kunstcubator. 

Kultur 

Travlhed bag kulisserne 

Byens kulturinstitutioner har grundet Covid-19-restriktioner været lukket i årets første måneder. Bag facaderne har 

aktivitetsniveauet dog været højt. På Musikskolen og de øvrige kulturskoler har medarbejdere været fuldt beskæftiget 

med digital fjernundervisning. Der er også stadig liv i huset, da faciliteterne samtidig er lånt ud til 

daginstitutionen ’Humlebien’.  

Garderhøjfortet fik sidste år støtte fra Novo Nordisk Fonden til at lave tre nye escape rooms1, som skal bruges til historie 

og matematikundervisning samt et online escape room. De er blevet færdiggjort gennem de seneste måneder, og de er 

klar til tests, når skoleeleverne vender tilbage. Medarbejderne udnytter tiden til at søge i arkiver, finde kilder, kreere nye 

aktiviteter og i det hele taget udvide formidlingen af Garderhøjfortets historie.  

På Bellevue Teatret justeres repertoiret løbende. Forestillingen Cykelmyggen Egon med planlagt premiere i marts er 

udskudt til maj og med en længere spilleperiode, fordi antallet af publikummer er reduceret til de enkelte forestillinger. 

Forestillingen Frk. Julie er produceret til stor scene, men ændres til en kammerspilsudgave, og udsættes til juli. Ydermere 

overvejes en udendørsforestilling om Tour de France allerede til sommer. En teaterproduktion med Danmarks Radios 

Pigekor og Den Danske Strygekvartet må derimod skubbes til næste år. 

Øregaard Museum har også været lukket for gæster, men har gang i arbejdsopgaverne, som blandt andet omfatter 

ekstraordinære indsatser omkring det fredede museumshus. Der arbejdes også med forberedelse af fejringen af det 

snarlige 100-års jubilæum, som vil byde på både koncerter og foredrag, samt en udstilling, der viser udviklingen i museets 

samling med særligt fokus på lokalt forankrede kunstnere.  

I Gentofte Kino arbejdes med vedligehold, og på at friske facaden op for at skabe ny synlighed omkring biografen.  

Byens Hus og helhedsplanen 

Også i Byens Hus udnyttes nedlukningen til at optimere de fysiske rammer. I februar afholdtes en virtuel workshop med 

over halvtreds brugere af Byens Hus og andre interesserede borgere, som gav input til udvikling af en samlet plan for 

indretning og disponering af huset - indendørs såvel som udendørs. Planen er sidenhen blevet kvalificeret yderligere af 

kernebrugerne og bestyrelsen i Byens Hus, og der tegnes nu på den udvalgte løsning, som forventes at kunne 

præsenteres ultimo maj.  

 
1 Projektet er beskrevet i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget kvartalsrapport 4. kvartal 2019  

https://www.kulturskolerne.dk/billedskolen/kunstcubator/
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I marts mødtes bestyrelse og ledelse digitalt med et halvt hundrede borgere, der alle ønsker at være med til at udvikle og 

drive åbne værksteder i Byens Hus.  Det blev besluttet at fokusere på værksteder for keramik, tekstil, billedkunst og 

træ/elektronik. Samtidig har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra kommunen og bestyrelsen i Byens Hus 

arbejdet på udvikling af teatersal og mødesal. Der er indhentet flere tilbud og begge sale forventes fuldt udstyret med lyd, 

lys, scene, tæpper mv. i løbet af juli.  

Gentofte Bibliotekerne 

Gentofte Bibliotekerne har været lukket ned i første kvartal. På Gentofte Hovedbibliotek har der dog fortsat været 

ekstraordinær åbningstid for afhentning af reserveret materiale og afleveringer af materialer. Det har været tiltænkt 

skoleelever, studerende og forskere, og har gennem hele kvartalet været meget populært. Når man ser på, hvilke 

materialer der reserveres, ser det ud til, at også en bredere målgruppe har benyttet det ekstraordinære bibliotekstilbud. 

Et nødberedskabsteam af biblioteksmedarbejdere har mødt ind dagligt og har fundet ca. 1.000 reserveringer. Det har 

været materialer til Gentofte, men også til resten af landet. Borgerne har afhentet materialer i den daglige åbningstid 

mellem kl. 13.00 og 17.00. På grund af afstandskrav har der ofte været kødannelse udendørs, men mod slutningen af 

kvartalet var praksis for afhentning af materialer godt indarbejdet hos både medarbejdere og borgere.  

Kulturformidlingen har fundet nye formater med stor succes. Særligt har det daglige digitale Forfatterkvarter gennem 

februar og marts har været meget populært. Ligeledes har læseklubber for både børn og voksne været omlagt til digitale 

formater med fin tilslutning. Alt, der er planlagt i sæsonens OPLEV-program for januar til juni, gennemgås, og ud fra 

gældende restriktioner tages stilling til aflysning, udskydelse eller digital gennemførelse.  

Bibliotekernes medarbejdere har suppleret deres faglige arbejde med at bidrage til div. opgaver. Enkelte meldte sig til at 

løse opgaver på plejehjem, da det var aktuelt, og et større antal medarbejdere har arbejdet med 

smitteopsporingsindsatsen eller koordinering af tests gennem den nye tværgående testenhed.  

Status på rammeaftale for bibliotekerne (Centralbibliotek) 

Gentofte Centralbibliotek har nu i flere måneder arbejdet med den nye rammeaftale, som trådte i kraft den 1. januar 

2021. 

Rammeaftalen bygger på en fælles faglig vision, en fortsat stærk materialeoverbygning og tre kulturpolitiske temaspor. 

Aftalen kommer til at danne grundlag for den samlede centralbiblioteksvirksomhed i perioden 2021-2024. 

Rammeaftalen indeholder som noget helt nyt en meget klar kulturpolitisk ambition. Der er fra start angivet tre fælles 

kulturpolitiske satsninger til gavn for borgene: Kultur for alle, Glæden ved sprog, litteratur og læsning og Borgeren i den 

digitale transformation. 

Medarbejdere på Centralbibliotekerne er i gang med af få bemandet og igangsat de mange nye indsatser. Ønsket om at 

involvere aftagerbibliotekerne er desuden en ambition i denne proces. Derfor arbejdes der i alle spor med at tænke 

inddragelse, sparring, dialog og test af og med folkebibliotekerne ind i de mange handlinger. 

I Region Hovedstaden vil der blive eksperimenteret med mindre koncepter, som kan øge det fælles vidensniveau inden 

for temasporerne. Det gøres for at lade temaerne ”arbejde”- mens alle seks centralbiblioteker opbygger de større 

nationale indsatser - men også for at kunne fortsætte den dialog, der skaber værdi senere i forløbet. 

Kulturmøde online: På vej mod Kultur & Festdage 2021? 

Den 15. marts blev det årlige Kulturmøde afholdt – i år blev det online. Det årlige møde sigter mod netværksdannelse og 

sparring ifm. kulturevents generelt og Kultur & Festdage specifikt i Gentofte. Mødet afholdes normalt i januar, så der er 

tid til forberedelse forud sæsonens arrangementer. Det blev besluttet at gennemføre Kulturmødet lidt senere, og at det 

blev et onlinemøde.  

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Kulturinstitutioner/Biblioteker/Nationale_ordninger/CB_rammeaftale_2021-2024.pdf
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Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid konstaterer dog, at initiativet mødte langt mere tilslutning end umiddelbart 

forventet. Der var tilmeldte 72 borgere og kulturaktører, og 56 deltog på selve mødet. Covid-19-retningslinjer, 

forventninger og muligheder var naturligvis hovedemnet, og derudover præsenterede deltagerne konkrete 

arrangementsidéer for hinanden. Via den skriftlige opfølgning til deltagerne får de lejlighed til at kontakte hinanden og 

skabe nye samarbejder.  

Programdeadline er den 23. april, og i år vil programmet overvejende være at finde digitalt, da eventuelle justeringer 

effektivt kan gennemføres her. Gentofte Kommune tager stilling til evt. aflysning, så tidligt det er relevant og muligt ud fra 

nye retningslinjer. Disse præmisser var der bred forståelse for og opbakning til i deltagerkredsen.  

Unge 

Ungemiljøet  

Ung i Byens Hus og Udskoling i Byens hus 

Ung i Byens Hus og Udskolingen i Byens Hus har i samarbejde med Headspace udviklet forløb med formål at booste 

elevernes trivsel under nedlukningen ved at sætte fokus på skærmtid og ensomhed. Skoleforløbene har været med til at 

give eleverne fra 7. - 9. klasse en saltvandsindsprøjtning, nye ansigter på skærmen og en anderledes undervisning. 

Forløbene har samtidig givet faglærerne en pause fra skærmen, og de har haft mulighed for at løse andre opgaver samt 

har fået en ny sparringspartner ift. elevgruppen. 

Der er sammenlagt gennemført over 100 digitale workshops med elever fra 7. - 9. klasse fra Tranegårdskolen, 

Tjørnegårdsskolen, Bakkegårdsskolen, Skovgårdsskolen, Dyssegårdsskolen, Munkegårdsskolen og Hellerup Skole, og der 

har således været ca. 760 elever ”i Byens Hus” de seneste måneder.  

Eksempler på webinarer: 

• Kreativ aktivisme; ”HANG IN THERE!” 
Er du også stødt på et sødt budskab i hækken, ved mosen eller et uventet skilt på stationen? Elever fra 9. årgang 

har arbejdet med design thinking og kreativ aktivisme. De forlod skærmen og spredte gode vibes i området.  

• Trivselsboost; bevægelse, mindfulness og bæredygtighed – fem forskellige webinarer 
Der har været fokus på, at eleverne holder sig i form mentalt og kropsligt. Elever fra 7.-9. klasse har været med til 

træning og meditation. Der bliver trænet både slag og spark til kickboksning, fundet indre ro og balance gennem 

mindfulness. Der er også blevet konkurreret i bæredygtighedens navn, hvor gamle grøntsager er blevet gendyrket 

og har fået nyt liv.  

• ”Sjov med matematik” og ”Kend dit sociale medie”. 

 

• Ung i Byens Hus har gennemført flagskibet ”En sexet dag”, som er et forløb udviklet, gennemført og skræddersyet 

til hver enkelt klasse - et forløb med seksualundervisning, hvor eleverne bl.a. lærer om identitet, grænser og køn. 

Sårbare unge 
Ung i Byens Hus har fastholdt små fysiske hold med særligt sårbare unge, som er blevet op- og nedjusteret efter behov og 

efterspørgsel fra de unge. Der er fast en voksen i huset, som de særlig sårbare unge kan henvises til, hvis det hele 

”brænder på” akut.  

Der kører kunstnerforløb, hvor enkelte unge arbejder med kunstværker. Et af værkerne pryder nu indgangen til 

Ungemiljøet. En ung kernebruger har desuden malet et vægmaleri ved Biblioteket i Byens Hus. 
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Ung i Byens Hus tilbyder desuden fysisk træning og samtaler målrettet unge, der har behov for støtte til at udvikle 

positive fællesskaber og venskaber. 

Unge hjælper Unge 

Forløbet Unge hjælper Unge er fortsat i gang – både i et online format og et lille fysisk format. Her er en kontaktperson fra 

Ung i Byens Hus tilknyttet for at sikre, at Covid-19 restriktioner og retningslinjer overholdes. Unge hjælper unge er en 

gruppe for unge mellem 13 og 30 år, der føler sig alene. Problemstillingerne kan vedrøre psykiske lidelser f.eks. ADHD, 

skizofreni, angst eller problemer med ensomhed, følelse af ikke at ”slå til” eller ganske enkelt ikke at have nogle at dele 

sine særinteresser som f.eks. batikfarvning, spille didgeridoo eller performancekunst - cosplay.  

Tirsdags Takeover 
Gentofte unge fortæller hver tirsdag via instagram-takeovers (de unge overtager midlertidigt Ung i Byens Hus’ 
Instagramprofil) om deres hverdag under Covid-19. Der deles tips og tricks til alt fra serie og musik til sund mad og 
gåtursruter. Der deles også ud af frustrationer og glæder under nedlukningen.  
 
Ungemiljøet - status på de første tre måneder i 2021 
Covid-19 har vist sig at give medarbejderne i Ung i Byens Hus en mulighed for at sætte sig selv og deres kompetencer på 

”landkortet”. Der er skabt gode relationer til mange af kommunes skoler, elever og lærere. Medarbejderne i Ung i Byens 

Hus er blevet skarpere på, hvordan deres kompetencer kan sættes i spil og hvilke forløb, der kan supplere elevernes 

undervisning på skolerne. Forløbene bliver fortsat udviklet.  

Ung i Byens Hus glæder sig til åbne igen i fysisk format, men omstændighederne taget i betragtning har Covid-19 også 

budt på lyspunkter, der kan tages med videre.  

Ungdomsprofil 2020   
Center for Ungdomsforskning (CEFU) har udarbejdet forskningsrapporten Ungdomsprofil 2020 Gentofte Kommune -

blandt andet på baggrund af Ungeprofilundersøgelsen 2019. Rapporten giver et empirisk grundlag for at forstå 

ungdomslivet i Gentofte Kommune. Rapporten belyser, hvordan unge trives, og hvad der udfordrer deres trivsel gennem 

en række områder fra betydningen af fritidsliv og venskaber, over skole og uddannelse, til brug af rusmidler.  

Rapporten afdækker også unges forhold til sundhed og seksualitet, deres oplevelse af demokratisk deltagelse og deres 

digitale adfærd. Den peger på, hvor der er sket forandringer gennem de seneste fire år, og hvor billedet ikke har ændret 

sig mærkbart. Endelig trækker rapporten paralleller mellem unge i Gentofte og unge i Danmark generelt. I filmen 

Ungdomsprofil 2020 – tre anbefalinger giver Noemi Katznelson fra CEFU et bud på, hvad Gentofte kommune især bør 

have opmærksomhed på, nemlig; præstationskultur, læringskultur og den stille mistrivsel. 

Siden præsentationen af rapporten i februar 2021 har der været fokus på at formidle den til relevante aktører. Der har 

været afholdt fem åbne digitale inspirationsoplæg, hvor CEFU har præsenteret fund og anbefalinger. Her har deltagerne 

haft mulighed for at komme med input til, hvordan de nye indsigter kan medvirke til at skabe endnu bedre rammer for et 

godt og udviklende ungeliv i Gentofte Kommune. Deltagerne er kommet fra foreningsliv, ungdomsuddannelser, 

kommunens egne institutioner herunder skoler og eksterne samarbejdspartnere, og også unge fra for eksempel 

ungdomsuddannelsernes elevråd har deltaget. Der er endvidere afholdt et åbent digitalt inspirationsoplæg for 200 

interesserede borgere med særlig fokus på forældre og frivillige i foreninger. 

Fælles om Ungelivet 
I første kvartal af 2020 er resultaterne af Ungeprofilundersøgelsen 2020 blevet formidlet til projektets aktører, der er med 

i pilotfasen i Fælles om Ungelivets første år (skoleåret 2021/22). Det er grundskolerne Tjørnegårdsskolen, 

Bakkegårdsskolen og Gentofte Skole, som har fået tilsendt rapporter med udvalgte lokale data om f.eks. beskyttende 

faktorer og mindset. Skolerapporten til den deltagende ungdomsuddannelse, Gl. Hellerup Gymnasium, udsendes i april.  

https://gentofte.23video.com/secret/67376454/cd0f7286cc2879fbbd40eef5ddad269e
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Skolerapporterne er i marts blevet præsenteret for og drøftet af udskolingslærere og skolebestyrelser, som bifalder 
muligheden for at arbejde med lokale data. Det er tanken, at koblingen af lokale data og viden om beskyttende faktorer  
 
skal danne afsæt for det videre arbejde, som er planlagt til at finde sted i løbet af foråret, afhængigt af muligheden for at 
afholde forældremøder på en god måde.  
 
Fælles om Ungelivet har til formål at skabe initiativer og handlinger, der kan støtte op om et ungeliv med mindre alkohol 

og ingen tobak og rusmidler, og der er en løbende dialog med fritidslivet omkring involvering i projektet. Grundet Covid-

19 situationen har det dog ikke været muligt at afholde større involveringsaktiviteter i første kvartal. 

Fritid 

Status Covid-19  
I første kvartal 2021 har der fortsat været restriktioner i forhold til foreningslivet. Regeringen åbnede op for 

udendørsidrætten den 1. marts, så foreningerne kan samles 25 personer udenfor. Den 22. marts blev antallet af personer, 

der kan samles udenfor til foreningssport, udvidet til 50 personer. Åbningen af udendørsidrætten er uafhængig af alder, 

og der er ikke krav om testning inden deltagelse. For den selvorganiserede idræt er det grundet forsamlingsforbud kun 

muligt at samles i grupper af fem. Det er fortsat ikke tilladt at benytte omklædningsfaciliteter, og der må ikke være 

tilskuere til træningen. 

Indendørsidrætten har fortsat været lukket ned i første kvartal. Derfor vælger en del foreninger, i det omfang idrætten 

tillader det at flytte træningen udendørs, så de sociale bånd mellem medlemmerne kan opretholdes. 

I hele perioden har eliteidrætsudøvere kunnet fortsætte træning og konkurrence indendørs som udendørs. 

I første kvartal har Fritid aflyst Aktivt Vinter i uge 7, og mesterskabsaftenen er flyttet til efteråret.  

Orientering om proces vedr. Evaluering af Idræts- og Bevægelsespolitikken.  
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har bedt Idrættens Analyseinstitut om at evaluere idræts- og bevægelsespolitikken 

Gentofte i Bevægelse. Evalueringen bygger på en lang række data af forskellig karakter og består af en analyse og 

sammenfatning af eksisterende materiale fra Gentofte Kommune samt interviews med nøglepersoner i forvaltningen. 

Desuden indsamles data til brug for evalueringen via fokusgruppeinterviews med relevante interessenter og aktører fra 

idrætslivet i Gentofte Kommune.  

Evalueringen forventes færdig i maj og vil blive forelagt Kultur, Unge og Fritidsudvalget på mødet i august. En proces for 

videreudvikling af idrætspolitikken for den næste fireårige periode vil ligeledes blive præsenteret på augustmødet. 

Team Danmark aftale (IDAN)- samarbejdsaftale. Opfølgning fra møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget d. 10. februar 

2021. 

Forløbet med genforhandling af samarbejdsaftalen med Team Danmark kører planmæssigt. Der skal findes tre nye 

udviklingsområder for den kommende periode. Idrættens Analyse Institut (IDAN) og Sporthouse har begge evalueret 

samarbejdet. Med udgangspunkt i de to evalueringer udvælger Gentofte Talent- og Eliteråd sammen med Gentofte 

Kommunes Idræt og Fritid tre udviklingsområder for perioden 2022 til 2025. De tre udviklingsområder forelægges Team 

Danmarks bestyrelse på et møde den 22. april. Kultur, Unge og Fritidsudvalget forelægges samarbejdsaftale på 

udvalgsmødet den 5. maj jf. dagsordenspunkt 3.  

Medlemstal fra centralforeningsarkivet - opfølgning fra møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget d. 10. februar 2021.  

På Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgsmødet i februar blev der spurgt ind til udviklingen i medlemstallene i foreningerne. I 

følgende afsnit vil disse blive præsenteret. 
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Tabel 1 Udviklingen i antallet af medlemmer i foreningerne

 
Kilde: Centralforeningsarkivet 

I de seneste fem år (2016-2020) er det samlede antal medlemmer i Gentofte Kommunes foreninger steget fra 32.190 i 

2016 til 36.889 i 2020. De største stigninger i medlemstallene ses fra 2017 til 2019, hvor antallet af medlemmer steg med 

henholdsvis 4% fra 2017-2018 og 5% fra 2018-2019.  

Den største effekt i disse år kom i forbindelse med færdiggørelsen af springcentret i Kildeskovshallen, hvor Lyngby og 

Gentofte (LG) gymnastik voksede med 1.300 medlemmer i løbet af meget kort tid.  

Gentofte har som visionskommune i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik og 

Idrætsforeninger (DGI) arbejdet målrettet på at få flest mulige borgere til at være idrætsaktive både i foreningerne og 

blandt den selvorganiserede idræt.  

Ændringen i medlemstal i foreningerne fra 2019 til 2020 er formodentlig influeret af Covid-19. Det ses ud fra en større 

spørgeskemaundersøgelse - udarbejdet af DIF Analyse og visionskommunerne - at 71% af borgerne i Gentofte Kommune 

var idrætsaktive både i 2018 og 2019, hvorimod det steg til 78% i 2020. Dette understøtter den positive udvikling med 

henblik på at få flere idrætsaktive i Gentofte Kommune. Det skal dog bemærkes, at flere af foreningerne med aktiviteter 

indendørs rapporterer om fald i medlemstal i slutningen af 2020 og i begyndelsen af 2021.  

Anlægsbevillinger 
Bander til ishaller: I Gentofte Sportspark er der kontraheret med entreprenøren Prorink fra Finland, der skal bygge de nye 

bløde bander og arbejdet påbegyndes i maj i Ishal 1 og forventes afsluttet inden begyndelsen af den nye sæson. Banderne 

i Hal 2 forventes udført i sommeren 2022.  

Klubhus i Gentofte Sportspark: Der er indgået aftale med en rådgiver til bygning af Klubhuset til Gentofte Idræts Klub 

(Atletik) og Gentofte Løbeklub. Arbejdet igangsættes efter sommerferien og forventes at stå færdigt primo 2022. 

Overbygning på Maglegårdshallen: Projektet har været i udbud og licitationsresultater er modtaget. Der træffes 

beslutning om valg af entreprenør snarligt og byggeriet forventes afsluttet primo 2022. 

Lys på Bane 1 ved Maglegårdshallen: Der er blevet valgt rådgiver til lysanlægget, der skal anlægges på kunstgræsbanen 

ved Maglegårdshallen og lyset forventes at kunne tages i brug i oktober 2021. 

Kunstgræs ved Jægersborg Boldklub: Der er fundet rådgiver, lavet jordprøver, bestemt præcis placering og banen 

forventes at stå færdig i efteråret 2021. 

Opvisningsbanen i Gentofte Sportspark: Der er indgået forlig med entreprenøren af opvisningsbanen i Gentofte 

Sportspark, og den renoverede bane forventes at kunne tages i brug i september 2021. 

  

Antal medlemmer 

Procentvise stigning

2016 2017

+4,06% +5,04% +1,22%

32.190 33.343

+3,58%

2018 2019 2020

34.697 36.444 36.889
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KULTUR 

Biblioteket 

Gentofte Bibliotekerne er Gentofte Kommunes største kulturinstitution med samlet 438.762 besøgende i 2020 og 
732.918 besøgende i 2019.  

Nedenfor gives en status på 1. kvartal 2021 på hhv. det samlede antal besøgende på Gentofte Bibliotekerne, det samlede 

antal udlån af fysiske materialer og det samlede antal udlån af e-bøger, netlydbøger og streamede film på Filmstriben.  

Figur 1 Besøgende på Gentofte Bibliotekerne 2019-2021 pr. måned

 

Besøgstallet har været stærkt påvirket af de to perioder med hhv. hel og delvis nedlukning af bibliotekerne. Derudover 

var der et lavere besøgstal i sommerperioden, som sandsynligvis skyldes dels en generel tilbageholdenhed fra borgerne 

ift. at bevæge sig rundt i det offentlige rum, dels at der grundet retningslinjerne har været afholdt færre arrangementer 

og aktiviteter.   
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Figur 2 Udlån af fysiske materialer på Gentofte Bibliotekerne 2019-2021 pr. måned

 

Udlånet af fysiske materialer har også været påvirket af de to nedlukninger. I den første nedlukning var bibliotekerne helt 
lukkede, mens der i anden nedlukning i 1. kvartal har været en mulighed for at udlåne bøger fortrinsvis til studie- og 
forskningsbrug. 

Figur 3 Udlån af e-bøger, netlydbøger og Filmstriben 2019-2021 pr. kvartal

 

Borgerne anvender i stigende grad de digitale materialer og ressourcer, og denne udvikling ses især tydeligt i 1. kvartal af 

2021. Bibliotekerne har gjort en indsats for at promovere de digitale tilbud især i perioderne med nedlukning. Der har 

været fokus på at udvikle især ældre borgeres kompetencer ift. at anvende de digitale muligheder.  
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Kultur- og Børnekulturpuljen 

Tabel 2 Oversigt over bevillinger fra Kulturpuljen i 1. kvartal 2021 

Kulturpuljen 
2.000.000 

kr. 

1. kvartal Kr. 

Gentofte Jazzklub - 7 koncerter 37.000 kr. 

Kultur og oplevelser - Opera i de fri 169.000 kr. 

Åbne Døre 9.500 kr. 

Kultur og oplevelser - Gentoftenatten 350.000 kr. 

Unges Frie Tid - Kunstcubator 20.000 kr. 

Gentofte Bibliotekerne voksenarrangementer 250.000 kr. 

Børnekulturpuljen 250.000 kr. 

Chr. IV Barokorkester koncert 8.000 kr. 

Kunst i kirker 20.000 kr. 

TÁ EN TING, 15 forestillinger om bæredygtighed 
med Teater Du Milde Himmel på Experimentarium 
for skoler og familier 

105.000 kr. 

Bloom Institute - samtalekoncerter 17.500 kr. 

Bevillinger 1. kvartal 1.236.000 kr. 

Tilbage i Kulturpuljen 764.000 kr. 

 

 

Tabel 3 Oversigt over bevillinger fra Børnekulturpuljen i 1. kvartal 2021 

Børnekulturpuljen 388.000 

1. kvartal Kr. 

TEGNEWORKSHOP om graphic novels med Jan Kjær 
på Dyssegaard Bibliotek for 75elever på 
mellemtrinnet fra Dyssegårdsskolen 

2.500 kr. 

FARVENS FORM, FORMENS LYD - deltagerbaseret 
Bauhausteater med Charlotte Calberg, Tineke 
Noordhoek og Bellevueteatret samt 75 elever fra 4. 
klassetrin på Bakkegårdsskolen 

40.000 kr. 

VOKSSKOV vandreperformance og 
huskunstnerworkshops med Seidlers Sensorium og 
tre 4. klasser fra Skovgårdsskolen 

51.000 kr. 

VILDHEKS forestilling på Bellevueteatret med 
læringsmateriale for 1000 gentofteelever fra 
mellemtrinnet  

60.000 kr. 

TEATERDYSSEN, forårsprogram med tre 
teaterforestillinger for ca. 170 børn i alderen 1 - 12 
år 

1.973 kr. 

SJOV MED MUSMATIK med Mikkel Engell og 160 
elever fra 3. klasse på Gentofte Skole og 
Maglegårdsskolen 

16.000 kr. 

Bevillinger 1. kvartal 171.473 kr. 

Tilbage i Børnekulturpuljen 216.527 kr. 
 

 

I lighed med tidligere år falder en stor del af årets ansøgninger til Kulturpuljen i første kvartal. De færreste af bevillingerne 

når dog at blive realiseret inden kvartalets udløb. Denne tendens er i år forstærket af Covid-19-situationen, hvor 

forventningen blandt kommunens mange kulturentreprenører har været, at aktiviteter, der krævede større forsamlinger, 

næppe ville kunne gennemføres før tidligst i maj eller juni måned. Det betyder, at selv om ca. 60 % af Kulturpuljen nu er 

forbrugt, så har Gentofteborgerne stadig mange kulturarrangementer til gode i indeværende år. Bevillingerne fordeler sig 

bredt over forskellige genrer, fra jazz og klassisk, over teater og opera til billedkunst og bevægelse. Blandt de større 

bevillinger ses Gentoftenatten, Børnekulturpuljen og Bibliotekernes voksenarrangementer. Der resterer 764.000 kr. i 

puljen. 

 

Børnekulturpuljen har som udgangspunkt en ramme på 138.000 kr. og suppleres med 250.000 kr. fra Kulturpuljen. 1. 

kvartals forbrug af fremgår af Tabel 2. Børnekulturpuljen støtter i 2021 flere større projekter og partnerskaber, som er 

resultatet af langvarige, samarbejder med kulturinstitutioner, kunstnere og kommunens skoler. Det gælder projektet 

Hertil og ikke længere med elever fra Bakkegårdsskolen og Tjørnegårdsskolen. Projektet fik en første bevilling i 2020 og 

kan se frem til endnu en bevilling i 2. kvartal. Det gælder ligeledes residencyprojektet på Gentofte Bibliotekerne Mit ord 

er dit nu, som tilsvarende modtager en anden bevilling i 2. kvartal. Børnekulturpuljen har ligeledes bevilliget penge til to 

huskunstnerprojekter: ét om Bauhaus - Farvens form, formens lyd - med elever fra Bakkegårdsskolen samt VoksskoV med 

elever fra Skovgårdsskolen. Hertil kommer projektet Gentoftetapetet med Øregaard Museet og en 8. klasse fra 

Tranegårdsskolen i anledning af museets jubilæum i efteråret. Puljen har også givet støtte til, at 1000 gentoftebørn kan 

opleve Bellevueteatrets anmelderroste klassiker Vildheks og arbejde med forestillingens læringsmateriale. Endelig er der 

givet mindre bevillinger til Teaterdyssens forårsprogram med teaterforestillinger for 1-12-årige børn og deres familier, en 

Tegneworkshop om graphic novels for elever fra Dyssegårdsskolen og et eksperimenterende musik- og matematikprojekt 

– Sjov med musmatik - for Tjørnegårdsskolens indskolingselever. 
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Økonomisk status – Kultur 

Driftsudgifter

 

 

Det oprindelige budget udgør 61,0 mio. kr., og det korrigerede budget 60,3 mio. kr. Forskellen skyldes dels 

rengøringsudbuddet på –1,8 mio.kr og genbevillinger på 1,1 mio. kr.  

 

Derudover søges der om at flytte midler for E-arkivar fra biblioteket til It på -0,8 mio. kr. og om at tilføre midler til leder er 

Byens Hus fra Ungemiljøerne på i alt 0,6 mio.kr.  

 

Der forventes et regnskab på 60,5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,4 mio. kr. som kan henføres til 

coronarelaterede udgifter. 

 

  

Kultur

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Serviceudgifter 1020 61,0 60,3 22,5 -0,2 60,5

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer 0,4
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UNGE 

Ungeområdet dækker det tværgående samarbejde om EN UNG POLITIK samt driften af Musikbunkeren samt 

Ungemiljøerne i Byens Hus og Vangede.  

Musikbunkeren  

Figur 4 Antal medlemmer i musikbunkeren 2019-2021 pr. måned 

 

Figur 4 viser antallet af medlemmer i Musikbunkeren. Antallet af medlemmer i 1. kvartal 2021 på lidt over niveau for 1. 
kvartal 2020 – i marts dog på ca. sammen niveau.  

Ungepuljen  

Tabel 4 Oversigt over bevillinger fra Ungekulturpuljen 1. kvartal 2021 

Ungepuljen 43.000 kr. 

1. kvartal  Kr. 

Ingen 0 kr. 

Bevillinger i 1. kvartal 0 kr. 

Tilbage i Ungepuljen 43.000 kr. 

 

Grundet Covid-19 nedlukningen har det ikke været muligt at gennemføre den planlagte markedsføring af Ungepuljen. 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid ser frem imod en tid med mere åbning af samfundet, hvilket også vil betyde en 

stigende efterspørgsel på projekter, events og andre ungestyrede aktiviteter. Markedsføringen af Ungepuljen bliver sat i 

gang, så snart der åbnes op igen. Et hold af unge fra Byens Hus vil indgå som ansvarlige for en større lancering af puljen 

omkring maj 2021. Frem mod dette arbejdes der fortsat med etablering af ny hjemmeside, en ansvarsgruppe for puljen 

og en nem og gennemskuelig ansøgningsproces. 
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Økonomisk status – Unge  

Driftsudgifter 

 

 

Det oprindelige budget udgør 10,0 mio. kr., og det korrigerede budget udgør 10,2 mio. kr. Forskellen består af 

genbevillinger på 0,2 mio.kr. 

 

Derudover søges der om at tilføre midler fra Fritid til Tværgående indsatser på 0,1 mio. kr., og der søges ligeledes om at 

overføre midler til lederen af Byens hus fra Ungemiljøerne på -0,6 mio.kr.  

 

Det korrigerede budget, inkl. ansøgte tillægsbevillinger, forventes overholdt. 

 

  

  Unge

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Serviceudgifter 1030 10,0 10,2 1,5 -0,6 9,6

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer 0,0
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FRITID 

Kildeskovshallen 

Figur 5 Besøgende i Kildeskovshallen 2019-2021 pr. måned

 

Kildeskovshallen har været lukket siden 9. december 2020, og der er derfor meget få gæster i svømmehallen. Alene 
elitesvømmerne fra Gentofte Svømmeklub og Fysioterapiens kunder har adgang til hallen. Lukningen af hele 
svømmeafsnittet har stor betydning for Kildeskovshallens indtægter, og der må forventes markant nedgang i 
entreindtægter for både svømmehalsgæster og udleje af lokaler. 

Figur 6 Besøgende i skøjtehallerne i 2019-2021 pr. måned

 

Skøjtehallerne har været helt lukket fra 9.december 2020, og der vil derfor være lidt færre indtægter end budgetteret. 
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Fritidspuljer 

Tabel 5 Oversigt over bevillinger fra puljer i Fritid 1. kvartal 2021 

Eliteidrætspuljen 
150.000 kr. 

    

IISHF’s (Internationale Inline - Skaterhockey) 
internationale klubmesterskab Womens European 
Cup, for de bedste damehold i Europa, som 
afvikles i Berlin, Tyskland den 26-27. juni 2021 

10.000 kr. 

Bevillinger 1. kvartal 10.000 kr. 

Tilbage i Eliteidrætspuljen 140.000 kr. 

 

Puljen for talentudviklingsmiljøer 120.000 kr. 

1. kvartal Kr. 

Gentofte Volley - tilskud til talenttræner 18.750 kr. 

KDY (Kongelig Dansk Yachtklub) søger tilskud til 
indretning af "Sandslottet" med styrkefaciliteter  

30.000 kr. 

Bevillinger 1. kvartal 48.750 kr. 

Tilbage i Puljen for talentudviklingsmiljøer 71.250 kr. 

 

Talentudviklingspuljen 150.000 kr. 

1. kvartal Kr. 

Der er valgt nye talenter til 
Talentudviklingsprojektet 2021 

150.000 kr. 

Bevillinger 1. kvartal 150.000 kr. 

Tilbage i Talentudviklingspuljen 0 kr. 

 

Spejderrumspuljen 150.000 kr. 

1. kvartal Kr. 

Charlottenlundspejderne - Rafter + raftestativ 14.000 kr. 

Ordrup Gruppe - 3 oversejl + 3 telte + 4 gassæt 18.696 kr. 

Søspejdergruppen Havmændene 
Tavle + fladskærm 

7.122 kr. 

Dyssegårdsspejderne - Overdækning 72.775 kr. 

FDF Gentofte - Skur med udendørs køkkenbord 9.047 kr. 

1. Klampenborg Spejdergruppe - Diverse 
udeaktiviteter. Bålfade + hængekøjer + pander + 
tarps + trætelte + økser 

23.862 kr. 

Bevillinger 1. kvartal 145.502 kr. 

Tilbage i Spejderrumspuljen 4.498 kr. 

 

 

Klubrumspuljen 2.300.000 kr. 

1. kvartal Kr. 

Skovshoved Sejlklub - brugt båd 70.000 kr. 

Hellerup Sejlklub - fast kapsejladsbane 73.229 kr. 

Sportsrideklubben - forbedring af anlæg i 
Bernstorffsparken 

192.500 kr. 

Gentofte Rideklub - 56 saddelunderlag + 7 brugte 
sadler + 4 infoskærme 

47.396 kr. 

Bevillinger 1. kvartal 383.125 kr. 

Tilbage i Klubrumspuljen 1.916.875 kr. 

 

Udviklingspuljen for Idræt, fritid og 
folkeoplysning 169.000 kr. 

1. kvartal Kr. 

Ingen ansøgninger   

Bevillinger 1. kvartal 0 kr. 

Tilbage i Udviklingspuljen for Idræt, fritid og 
folkeoplysning 169.000 kr. 

 

Eventpuljen 150.000 kr. 

1. kvartal Kr. 

Ingen ansøgninger    

    

    

    

Bevillinger 1. kvartal 0 kr. 

Tilbage i Eventpuljen 150.000 kr. 
 

 

Der blev fra Eliteidrætspuljen bevilliget 10.000 kr. i 1. kvartil til IISHF’s internationale klubmesterskab, hvor Womens 

European Cup afvikles i Berlin, Tyskland. Eliteidrætspuljen støtter hold og individuelle eliteidrætsudøvere til rejser, når de 

skal til kampe og turneringer, som de har kvalificeret sig til. Dermed er der restbeløb på 140.000 kr. til resten af 2021.  
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I Puljen for talentudviklingsmiljøerne i idrætsforeningerne er der i 1. kvartal bevilliget 18.750 kr. til Gentofte Volley til 

talenttrænere og 30.000 kr. til KDY med henblik på indretning af styrkefaciliteter til ”Sandslottet” ved Skovshoved Havn.  

Der er dermed 71.250 kr. tilbage til resten af året.  

Der har i 1. kvartal været færre ansøgninger til både Eliteidrætspuljen og Puljen for talentudviklingsmiljøerne end 

normalt. Dette kan skyldes Covid-19, da der har været begrænset mulighed for at rejse og mange kampe og turneringer 

har været udsat eller aflyst.  

Fra Talentudviklingspuljen blev der igen i år i 1. kvartal bevilliget 150.000 kr. dvs. hele puljen. Denne gang til 12 

individuelle eliteudøvere og tre eliteudøvere på hold, som de kan bruge til at fremme deres idræt med alt fra udstyr til 

turneringer/stævner og behandlinger mv.  

Klubrumspuljen kan søges af idrætsforeninger til renovering, ombygning og nybygning af lokaler og anlæg samt til faste 

installationer og inventar. Der er i 1. kvartal 2021 samlet bevilliget 383.125 kr. fordelt på 4 projekter til henholdsvis 

Skovshoved Sejlklub, Hellerup Sejlklub, Sportsrideklubben og Gentofte Rideklub.  Der er dermed et restbeløb fra 1. kvartal 

2021 i klubrumspuljen på 1.916.875 kr.  

Spejderrumspuljen kan søges af spejderne til mindre renovering og ombygning af hytter samt til faste installationer og 

inventar. Puljen tildeles i første kvartal og i 2021 er der bevilliget 145.502 kr. fordelt på seks spejdergrupper. Der er 

dermed et restbeløb i puljen på 4.498 kr.  

Der er i 1. kvartal 2021 ikke tildelt midler fra hverken Udviklingspuljen for idræt, fritid og folkeoplysning eller Eventpuljen.  

 

Økonomisk status – Fritid 

Driftsudgifter 

 

 

Det oprindelige budget udgør 76,2 mio. kr., og det korrigerede budget 73,9 mio. kr. Forskellen skyldes dels 

rengøringsudbuddet på -2,4 mio.kr. og genbevillinger på 0,2 mio. kr.  

 

Der søges om at flytte midler til Unge – tværgående indsatser på 0,1 mio. kr. 

 

Der forventes et regnskab på 78,3 mio. kr. svarende til et merforbrug på 4,7 mio. kr., som kan henføres til 

coronarelaterede udgifter. 

 

  

Fritid

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Serviceudgifter 1040 76,2 73,9 20,9 -0,3 78,3

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer 4,7
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ANLÆGSSTATUS 

Anlæg 

 

 

De samlede anlægsudgifter forventes at udgøre 40,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 34,0 mio. kr. i forhold til 

det korrigerede budget inkl. ansøgte tillægsbevillinger. 

 

  Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget - anlægsudgifterne

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug
Forventede 

bevillingsændringer
Forventet regnskab

Samlede anlægsudgifter anlægsudgifter 39,1 73,8 -0,2 1,0 40,8

Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer -34,0
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Gentofte Kommune

Budgetændringer - Kultur, Unge og Fritid
Beløb angivet i millioner - Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.

Kultur

Oprindeligt budget 61,0

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

28-09-2020 Teknisk omplacering Overførsler Effektiviseringer - Rengøring -1,8

29-03-2021 Genbevilling Service Genbevilling overført fra 2020 1,1

Korrigeret budget 60,3

Ansøgte tillægsbevillinger

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

26-04-2021 Teknisk omplacering Service Midler til leder af Byens hus 0,6

26-04-2021 Teknisk omplacering Service E-arkivar fra bibliotek til IT -0,5

26-04-2021 Teknisk omplacering Service Udmøntning af effektiviseringer -0,3

Forventede afvigelser

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

31-03-2021 Afvigelse Service Øvrigt mer- eller mindreforbrug 0,4

Forventet regnskab 60,5

Unge

Oprindeligt budget 10,0

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

29-03-2021 Genbevilling Service Genbevilling overført fra 2020 0,2

Korrigeret budget 10,2

Ansøgte tillægsbevillinger

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

26-04-2021 Teknisk omplacering Service Midler til leder af Byens hus -0,6

26-04-2021 Teknisk omplacering Service Fra Fritid til Unge vedr. tværgårnde indsatster 0,1

26-04-2021 Teknisk omplacering Service Udmøntning af effektiviseringer 0,0

Forventede afvigelser

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

Forventet regnskab 9,6

Fritid

Oprindeligt budget 76,2

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

28-09-2020 Teknisk omplacering Service Effektiviseringer - Rengøring -2,4

29-03-2021 Genbevilling Service Genbevilling overført fra 2020 0,2

Korrigeret budget 73,9

Ansøgte tillægsbevillinger

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

26-04-2021 Teknisk omplacering Service Fra Fritid til Unge vedr. tværgårnde indsatster -0,1

26-04-2021 Teknisk omplacering Service Udmøntning af effektiviseringer -0,2

Forventede afvigelser

Dato Ændringstype Udgiftstype Emne Beløbsændring

31-03-2021 Afvigelse Service Øvrigt mer- eller mindreforbrug 1,5

Forventet regnskab 75,1

26. marts 2021

Budgetudvikling

Oversigten herunder angiver årets vedtagne og eventuelle ansøgte ændringer til det oprindelige budget under det enkelte 

bevillingsområde. Datoangivelsen for tillægsbevillinger og tekniske omplaceringer er fastsat efter den dag de er godkendt eller forventes 

godkendt i Kommunalbestyrelsen. Beløb under 50.000 kr. angives som 0,0 mio. kr.

1 af 1
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Opfølgning på opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel 

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen:  14. december 2020 

Reference til stående udvalg:  Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge og 

Fritidsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget 

Opgaveudvalgets anbefalinger:  Udvalgets anbefalinger skal bidrage til at skabe de bedste 

rammer om det gode ungeliv i Gentofte – uden røg, stoffer og 

med et begrænset alkoholforbrug.  

Målsætning 

Udvalget ønsker at påvirke rusadfærden blandt unge i Gentofte Kommune, sådan at: 
1. Ingen Gentofte-unge ryger 

Som en del-aflevering har udvalget anbefalet, at Gentofte Kommune gennemfører røgfri 
skoletid på alle kommunens folkeskoler fra skoleårets start 2020. Læs anbefalingen omkring 
rygeforebyggelse for børn og unge hér. 

2. Ingen Gentofte-unge tager stoffer 
3. Gentofte-unge har et begrænset alkoholforbrug 

 

Delmål 

• Øget engagement blandt unge 

• Øget engagement blandt forældre  

• Flere unge deltager i positive fritidsaktiviteter  

• Vi skal arbejde med en ny ungekultur 
o Ingen røg, stoffer og alkohol for unge under 16 år 
o Begrænset alkoholforbrug for unge over 16 år 
o Voksne som rollemodeller 

Til hvert delmål er der formuleret indsatser, der skal fungere som inspiration til det kommende arbejde. 

 

Principper 

Til at sikre et langsigtet, fælles og vedholdende fokus i arbejdet med ovenstående målsætning og delmål, 

har udvalget formuleret tre centrale principper.  

• Vi vil arbejde for at styrke beskyttende faktorer for unges rusadfærd  

• Vi vil arbejde med udgangspunkt i data  

• Vi vil inddrage unge 
 

Læs mere om anbefalingerne fra Unges Sundhed og Trivsel – Røg, stoffer og alkohol hér:  

Opfølgning pr. marts 2021 

Røgfrihed 

Opgaveudvalgets anbefaling omkring Røgfri skoletid blev besluttet i kommunalbestyrelsen i januar 2020. 

Nedenfor en kort status for implementeringen på hhv. skoler, ungdomsuddannelser og fritidsliv: 

Skoler 

Overordnet går implementeringen godt, og den røgfri skoledag er i høj grad blevet accepteret. Både 

medarbejdere og de ældste elever har grundet den nuværende Corona-situation, i lang tid ikke haft deres 

hverdagslige gang på skolerne, hvorfor der naturligt har været et betydeligt mindre fokus på røgfri skoletid. 

https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/119#/44046
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/119#/


  
  
Ungdomsuddannelser 

De fire gymnasier i Gentofte Kommune – Aurehøj, Øregård, Ordrup og Gammel Hellerup – indførte fra 

starten af skoleåret 2020/21 røgfri skoletid i forlængelse af indførslen på folkeskolerne i kommunen. 

1. januar 2021 har Gentofte HF valgt at følge med. Fra 1. august 2021 er røgfri skoletid lovpligtig på 

ungdomsuddannelserne ifølge den nye handleplan for tobaksforebyggelse blandt børn og unge, som 

Folketinget vedtog i december 2020. 

Indførslen af røgfri skoletid på ungdomsuddannelserne er blevet understøttet via kommunens partnerskab 

med ungdomsuddannelserne omkring unges sundhed og trivsel med bl.a.: 

• Netværksmøder om snus og røgfri skoletid, erfaringsudveksling med andre ungdomsuddannelser 
omkring indførslen røgfri skoletid 

• Tilskud til alternative pauseaktiviteter som erstatter rygefællesskaber (fx bordfodbold, bordtennis, 
brætspil eller lignende) 

• Mulighed for at booke sundhedsplejerske til korte samtaler med unge om rygning – samtaler med 
elever som er motiverede for at stoppe eller mangler redskaber til at håndtere en skoledag uden røg 

 

Den seneste Ungeprofilundersøgelse 2020 viser, at rygning blandt unge er faldet markant siden 

Ungeprofilundersøgelsen i 2019: 

• Fra 2019 til 2020 er der et fald fra 13% til 8% der ryger hver dag, blandt de unge som går på en 
ungdomsuddannelse i Gentofte Kommune. Det svarer til 176 unge  

• Der er sket et markant fald i antallet af unge der svarer ’ja, altid’ til om de ryger i skoletiden – fra 35% til 
15%  

• Der er sket en markant stigning i antallet af unge der svarer ’nej, aldrig’ til om de ryger i skoletiden – fra 
27% til 45% 
 

Coronarestriktionerne og begrænsningen af muligheden for at afholde fester/forsamles har nok haft en vis 

indflydelse på faldet. Det er dog også det helt klare indtryk blandt både elevråd og rektorer, at røgfri 

skoletid har haft en klar effekt, fordi rygning ikke længere er synligt i skoletiden. 

Fritids- og foreningsliv 

Idræt og Fritid har været i dialog med foreninger i Gentofte Kommune om, hvordan foreningerne kan være 

med til at understøtte røgfriheden. 

Foreningerne er blevet opfordret til at deltage i inspirationsarrangementer omkring bl.a. røgfrie 

foreningsaktiviteter afholdt af DGI. 

Gentofte Kommunes Idrætsanlæg er ved at udarbejde skilte til idrætsfaciliteterne, som slår på at det er et 

fælles anliggende at fjerne røgen fra vores anlæg. Tilgangen går på at styrke samarbejdet, fremfor at 

gennemføre egentlige forbud.  

Fælles om ungelivet 

Implementeringen af udvalgets øvrige anbefalinger vil bl.a. ske via pilotprogrammet ”Fælles om ungelivet”. 

Fælles om ungelivet er et partnerskab mellem TrygFonden, Sundhedsstyrelsen, Gentofte og fire andre 

kommuner i pilotfasen 2020-2023. Programmet skal bl.a. fungere som en forankringsplatform, der kan 

fastholde fokus, skabe struktur og sikre, at anbefalingerne bliver til handling. 



  
  
Fælles om ungelivet er inspireret af den islandske model. Formålet er at sikre, at flere unge lever et frit 

ungdomsliv, hvor både forældre og lokalsamfund aktivt bidrager til, at rammerne omkring unge opmuntrer 

til et reduceret alkoholforbrug og beskytter mod brug af tobak og andre rusmidler. I pilotfasen er formålet 

at udvikle og afprøve en dansk kommunal tilgang til dette arbejde.  

Arbejdet med Fælles om ungelivet er godt i gang i Gentofte Kommune. Pilotskoler og ungdomsuddannelser 

er blevet udvalgt, og der er etableret samarbejde med SSP (Skole, Social og Politi) og fritidsområdet. 

Fra november 2020 til januar 2021 har elever på alle kommunens skoler og ungdomsuddannelser svaret på 

ungeprofilundersøgelsen, som udgør datagrundlaget for lokale rapporter til pilotskoler og 

ungdomsuddannelser. I februar 2021 er der udarbejdet lokale skolerapporter til de tre pilotskoler. Hér er 

udvalgt data, der har særlig relation til beskyttende faktorer for unges rusadfærd.  

I marts 2021 formidles de lokal rapporter til skoleledelse, bestyrelse og udskolingslærere på de tre 

pilotskoler med fokus på hvad Fælles om ungelivet er, hvordan der kan arbejdes med lokal data i relation til 

beskyttende faktorer og involvering af aktører, særlig involvering af forældre gennem formidling af data og 

igangsættelse af dialoger. 

I april og maj 2021 formidles data til kontaktforældre på pilotskolerne og sammen med udskolingslærere 

involveres de i, hvordan data bedst formidles til resten af forældregruppen samt i hvad der bør sættes 

fokus på og igangsættes dialoger omkring. Alle forældre til udskolingselever på de tre pilotskoler tilbydes, 

at deltage i et inspirationsoplæg om ungelivet i Gentofte Kommune med Center for ungdomsforskning og 

webinar om forældreroller med Vive. 

I april – maj 2021 formidles data fra skolerapporterne til forældre både via årgangsoplæg afholdt af SSP og i 

den efterfølgende dialog mellem forældre på klasseniveau.  

Sundhedsstyrelsen har nedsat et ungepanel på tværs af pilotkommunerne for at sikre unges perspektiver 

og stemme i projektet. Der deltager ungerepræsentanter fra hver af kommunerne samt repræsentanter fra 

større ungdomsforeninger. To unge fra Gentofte Kommune deltager i ungepanelet.  

Opgaveudvalg Unges Trivsel – sammen og hver for sig 

Endvidere har Kommunalbestyrelsen med Budget 2021 besluttet at nedsætte opgaveudvalget Unges Trivsel 

– sammen og hver for sig, der fokuseret skal arbejde med anbefalinger til at øge trivslen blandt Gentofte-

unge. Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i 3. kvartal 2021 og afsluttes i 2. kvartal 2022. 
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Årsplan for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets kommende fire møder  
 
Årsplanens formål er at være med til at sikre:  

 At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år 

 At der kan koordineres på tværs af udvalgene 

 At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har indblik i, hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne 
 

18. August 2021 10. November 2021  Februar 2022  Maj 2022 

Sted: Rådhuset  
Kl. 17.00-18.00: Dialogmøde med SIG 
og FOU 
Kl. 18.00-20.00: Ordinært møde  
 

Sted: Øregaard Museum 
Kl. 17.00-17.30: Tilbud om kort 
rundvisning på Øregaard Museum. 
Kl. 17.30-18.00: Dialogmøde med 
bestyrelsen om museets 100-
årsjubilæum. 
Kl. 18.00-20.00: Ordinært møde 
 

Sted: Sportsparken  
Kl. 17.30-18.00: Tilbud om kort 
rundvisning i Sportsparken.  
Kl. 18.00-20.00: Ordinært møde 
 

Sted: Byens Hus 
Kl. 17.30-18.00: Tilbud om kort 
rundvisning i Byens Hus. 
Kl. 18.00-20.00: Ordinært møde 
 

Tema: Folkeoplysning/Fritid og idræt 
 
Statusrapport: Fritid 
 
Temadrøftelse: Evaluering af idræts- 
og bevægelsespolitikken og drøftelse 
af revidering af politikken 
 
 
Kvartalsrapportering 
 
Principper og kriterier 
 
Andre punkter  
 
 

Tema: Kultur 
 
Statusrapport: Kultur 
 
Kvartalsrapportering 
 
Principper og kriterier 
 
Andre punkter  

 Evaluering af justeret form 
for involvering af 
interessenter 

 

Tema: Intro til KUF-området for nyt 
udvalg - 1: driftsområderne. 
 
Kvartalsrapportering 
 
Principper og kriterier 
 
Andre punkter  
 

Tema: Intro til KUF-området for nyt 
udvalg - 2: tværgående indsatser. 
 
Kvartalsrapportering 
 
Principper og kriterier 
 
Andre punkter  
 

Opfølgning på og afrapportering fra opgaveudvalg sker på et fællesmøde umiddelbart inden eller efter et kommunalbestyrelsesmøde.  Opdateret 19. april 2021 

 

https://gp.gentofte.dk/cases/EMN31/EMN-2015-13542/
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