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1 (Åben) Opgaveudvalg Unges Trivsel - Sammen og hver for sig den 26. januar 2022 
  
Sags ID: EMN-2022-00585 

 

Resumé 

Formålet med udvalgets fjerde møde er at udvikle og modne problemstillinger og 
målsætninger Derudover skal opgaveudvalget skal drøfte behovet for og eventuelt at nedsætte 
arbejdsgrupper med fokus på løsningsforslag. 

 
Baggrund 

Opgaveudvalget skal på fjerde møde udvikle og modne problemstillinger, der blev prioriteret på 
udvalgets foregående møde, videreudvikle på målsætninger for unges trivsel og prioritere blandt 
de mange indsatsforslag. 
 
Forud for udvalgets fjerde møde har udvalget afholdt to arbejdsgruppemøder et med fokus på 
indsatser og metoder til at fremme unges trivsel (to møder i arbejdsgruppen) og et med fokus på 
konference.  
 
På fjerde møde vil viden og indsigt fra de afholdte arbejdsgruppemøder blive opsamlet, så de der 
ikke deltog, også får indsigt i den nye viden. 
Prioriterede problemstillinger skærpes og uddybes med afsæt i de arenaer, udvalget indkredsede 
på deres første og andet møde. Herefter drøfter udvalget, hvilke af målsætninger, der bør 
fokuseres på i opgaveudvalgets anbefalinger. Udvalget introduceres til et trivselskompas, der kan 
understøtte prioritering af, hvilke indsatser, der bedst mulig, kan skabe den ønskede forandring. 
Udvalget drøfter trivselskompasset. Til slut prioriterer udvalget de mange ideer til indsatser, der 
kan understøtte at vi sammen og her for sig støtter og styrker unge i at håndtere præstations- og 
perfekthedskulturen på godt og ondt, med afsæt i udvalgets trivsels kompas. 
 
Udvalget drøfter hvorvidt der er behov for arbejdsgrupper der udforsker andre tiltag og 
løsningsforslag, udover udvalgets mini-camp d. 9. marts 2022. 
 
Dagsorden for andet møde i opgaveudvalget: 
 

Indstilling 

Velkomst og onboarding af nye medlemmer 
Siden sidst - Studiebesøg 
Workshop: De vigtigste problemstillinger, der udfordrer unges trivsel – DEL 2 
Pause og Aftensmad 
Workshop: Formulering af udkast til målsætninger, der går på tværs af arenaer 
Oplæg og drøftelse: Hvad er et princip og hvordan kan de bruges i arbejdet?  
Præsentation af princip-kompas: Relevante principper for udvalgets arbejde og hvordan de 
kan bruge: Tre niveauer (Strukturelt, socialt og individuelt), elementer i ABC-for mental 
sundhed, unges involvering og ”Godt for de fleste nødvendig for nogen” 
Workshop: Hvilke indsatser vil vi umiddelbart pege på for at komme i mål 
Drøftelse af evt. behov for nedsættelse af arbejdsgrupper 
Intro til næste møde og tak for i aften 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 



 

Side 4 

Beslutninger: 
Formand for opgaveudvalget Unges trivsel – sammen og hver for sig, Andreas Weidinger, 
bød velkommen til udvalget og forvaltningen gav herefter en kort opsummering på hvad 
der er sket siden sidste møde, herunder de afholdte arbejdsgruppemøder (inspiration fra 
Frederiksberg Kommune og Københavns Kommunes Ungeråd) og deltagelse på 
netværks- og programledelsesmøder.  
- Herefter blev der redegjort for dagens program, formål og mål. 
- Udvalget gennemførte workshoppen ”De vigtigste problemstillinger, der udfordrer 
unges trivsel – DEL 2”. Hér blev der peget på de nøgleproblemstillinger udvalget ønsker at 
arbejde videre med. 
- I workshoppen ”Formulering af udkast til målsætninger, der går på tværs af 
arenaer”, formulerede udvalget en række tværgående målsætninger for arbejdet med 
unges trivsel i relation til præstations- og perfekthedskultur. De udvalgte målsætninger 
trykprøves på den kommende mini-camp, Ung i en præstationskultur, den 9. marts. 
- Udvalget blev præsenteret for idéen og tankerne bag et Trivsels-kompas. Trivsels-
kompasset skal bidrage til at sikre kvalitet, sammenhæng og retning for det kommende 
arbejde med at implementere udvalgets anbefalinger. 
- Udvalget blev orienteret om, at den planlagte mini-camp ”Ung i en 
præstationskultur” er blevet udskudt til den 9. marts, kl. 16-20, i Gentofte Rådhushal. Hér 
skal udvalgets foreløbige arbejde trykprøves. 
- Formand Andreas Weidinger afrundende mødet kl. 20.00 
 
Bilag 

1. Materiale forud for 4. møde OU (4369401 - EMN-2022-00585) 
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