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Resumé
Opgaveudvalget skal på deres andet møde udvide og kvalificere deres forståelse af

præstations- og perfekthedskulturen i Gentofte Kommune. Udvalget skal konkretisere
problemfeltet og identificere problematikker, der skal undersøges nærmere.
Udvalget skal drøfte behovet for og eventuelt nedsætte arbejdsgrupper.
Baggrund
Formålet med udvalgets andet møde er at udvide og kvalificere deltagernes problemforståelse.
Forud for udvalgets andet møde har udvalget afholdt konferencen ”Ung i en præstationskultur” i
Byens Hus.
På andet møde vil viden, indsigt og tanker fra den afholdte konference ”Ung i en præstationskultur”
blive opsamlet, så de der ikke deltog, også får disse input.
Problemfeltet struktureres og uddybes med afsæt i de arenaer, udvalget indkredsede på deres
første møde. Herefter drøfter udvalget, hvilke dele af problemfeltet, der bør undersøges nærmere
og om der er behov for at nedsætte arbejdsgrupper hertil.
Dagsorden for andet møde i opgaveudvalget:
 Velkomst og dagens program
 Opfølgning på konferencen ”Ung i en præstationskultur”
o Hvad blev vi klogere på og hvad har vi fået af input?
 Workshop: Problemafklaring med afsæt i arenaer omkring unge
 Pause og mad
 Workshop: Brugerrejse
 Drøftelse:
o Hvad skal undersøges nærmere, før vi kan udvikle ideer og løsninger?
o Har vi behov for at nedsætte arbejdsgrupper?
 Opsamling og afrunding
 Intro til næste møde og tak for i aften

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til opgaveudvalget Unges trivsel – Sammen og hver for sig:
1. At opsamlingen fra konferencen ”Ung i en præstationskultur” drøftes
2. At workshoppen ”problemafklaring og arenaer gennemføres
3. At workshoppen brugerrejse gennemføres
4. At behovet for at igangsætte arbejdsgrupper og konkrete prøvehandlinger vurderes
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