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1 [Åben] Opgaveudvalg Unges Trivsel - Sammen og hver for sig, møde den 16. marts 2022

  
  
Sags ID: EMN-2022-02191 
 

Resumé 
Formålet med udvalgets femte møde er at drøfte og kvalificere udvalgets foreløbige anbefalinger 
Derudover skal opgaveudvalget skal drøfte behovet for og eventuelt at nedsætte arbejdsgrupper 
med fokus hvordan corona kan have indvirket på unges trivsel i relation til præstations- og 
perfekthedskultur. 

 
Baggrund 
Opgaveudvalget skal på femte møde drøfte og kvalificere udkast til anbefalinger med afsæt i input 
og feedback fra minicampen ”Ung i en præstationskultur” d.9. marts 2022.    
Forud for udvalgets femte møde har udvalget afholdt en minicamp med deltagelse af unge, 
forældre, fagpersoner og politikere. Formålet med campen var at trykprøve og kvalificere udvalgets 
foreløbige anbefalinger med særlig fokus på målsætninger og indsats forslag. 
 
På femte møde vil viden, input og prioriteringer fra de afholdte workshops på minicampen blive 
opsamlet, så de der ikke deltog, også får indsigt i den nye viden. 
 
Anbefalingerne drøftes med fokus på at skærpe målsætningernes formulering og retning og 
kvalificere indsatsforslagenes relevans og alsidighed for at flest mulige målgrupper kan gribe og 
arbejde med dem. Herefter drøfter udvalget, udkast til trivselskompas med henblik på at kvalificere 
dets elementer, så det kan anvendes til udvælgelse og planlægning af indsatser, der retter sig mod 
at styrke og støtte unge i at håndtere præstations- og perfekthedskulturen på godt og ondt. 
Udvalget drøfter hvorvidt der er behov for arbejdsgrupper el.lign. Der kan arbejde med hvordan 
corona påvirker unges trivsel relation til præstations- og perfekthedskulturen.  
 
Dagsorden for andet møde i opgaveudvalget: 
• Velkomst og dagens program 
• Opfølgning på minicamp ”Ung i en præstationskultur”: Hvad blev vi klogere på, og hvilke nye 
input, er tilføjet til anbefalingerne 
• Workshop: Vores målsætninger – inddragelse af input og skærpelse af formuleringer.  
• Trivselskompas –præsentation af udkast og drøftelse af hvilke elementer bør indgå. 
• Workshop: Vores prioriterede indsatsforlag – drøftelse og kvalificering 
• Opsamling, arbejdsgrupper 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 minicampen drøftes 
2. At workshoppen ” Vores målsætninger” gennemføres 
3. At præsentation af trivselskompas og efterfølgende kvalificering og drøftelse gennemføres 
4. At workshoppen ” Vores prioriterede indsatsforlag” gennemføres 
5. At behovet for at igangsætte arbejdsgrupper vurderes 

 
Tidligere beslutninger: 
. 



Side 4 

 

 

Bilag 
 


	1 [Åben] Opgaveudvalg Unges Trivsel - Sammen og hver for sig, møde den 16. marts 2022

