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Resumé 
Opgaveudvalget Indretning af ungdomsboliger i Gentofte mødes for femte og sidste gang, 
for afsluttende at formulere endelige anbefalinger til den gode ungdomsbolig, herunder 
fællesarealer ude og inde.  
 
Baggrund 
Opgaveudvalget mødes for sidste gang, og efter at have åbnet op for en masse inspiration og 
indspark arbejder udvalget nu på at kvalificere de foreløbige anbefalinger indenfor indretning af en 
ungdomsbolig inde og fællesarealer ude og inde.  
 
Siden sidste møde den 10. oktober, har opgaveudvalget kørt en kampagne på facebook for at 
afprøve de foreløbige anbefalinger på andre unge i kommunen, hvor 124 unge per 2. november 
har tilkendegivet, at de er overvejende enige i det, der peges på. Derudover arbejder to 8. klasser 
under konceptet #virkelighedensskole med udfordringen om ungdomsboliger, der er en mulighed 
for unge at prøve kræfter med at arbejde med innovation. 
 
Den 30. oktober mødtes opgaveudvalget og designede en prototype af et udeareal, som var en 
konkretisering af de foreløbige anbefalinger for udearealer. Disse idéer blev trykprøvet på en 
repræsentant fra Domea, som er det almene boligselskab på Niels Steensensvej. Repræsentanten 
var meget positiv overfor deltagernes input, og har desuden tænkt mange af de unges pointer i 
forhold til indretningen inde, ind i udformningen af de kommende ungdomsboliger.   
 

På det sidste møde arbejder opgaveudvalget med den endelige formulering af 
anbefalingerne. Efterfølgende får udvalgets deltagere et kort kursus i præsentationsteknik, 
som de kan anvende, når de i mødets anden del filmes af udvalgets faste kamerahold. 
Som afslutning på mødet evalueres udvalgets arbejde og de fejrer, at de i fællesskab er 
nået i mål.  
 

Indstilling 
Det indstilles til  
 
Opgaveudvalget Indretning af ungdomsboliger i Gentofte Kommune: 
 
At udvalget drøfter og vedtager forslag til anbefalinger for opgaveudvalget Indretning af 
ungdomsboliger i Gentofte Kommune.  
 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 
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