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1 (Åben) MIT LIV - temamøde om muligheder og udfordringer i det gode ungeliv 
 
Sags ID: EMN-2015-16477

Resumé
Temamødet handler om muligheder og udfordringer i det gode ungeliv og dermed i særdeleshed 
om unges trivsel. Udgangspunktet er, at trivsel er vigtigt for alle. På mødet skal vi drøfte hvilke 
perspektiver på unges trivsel og mistrivsel, der skal indgå i ungepolitikken, og hvilke 
arbejdsgrupper vi har brug for at nedsætte for at blive klogere på det gode ungeliv.

Baggrund
Når opgaveudvalget mødes anden gang deltager fire nye medlemmer. Vi byder Clara, Malou, Line 
og Jesper velkomne, og de medbringer hver en ting, der fortæller noget om dem selv. Resten af 
opgaveudvalget præsenterer sig ganske kort med navn og ”rolle” i opgaveudvalget. 

I det kommissorium, der beskriver, hvad opgaveudvalget skal arbejde med og levere, står der, at 
arbejdet med ungepolitikken skal tage udgangspunkt i De fem ledetråde for det gode ungeliv. 
Målet med ledetrådene er, at alle unge har et godt ungeliv, med særligt fokus på trivsel, 
uddannelse og beskæftigelse. Udgangspunktet er, at trivsel, uddannelse og beskæftigelse er 
gensidigt afhængige og helt afgørende i forhold til, at alle unge får et godt ungeliv, der kan danne 
afsæt for et godt voksenliv.

Ledetrådene for det gode ungeliv er baseret på, at trivsel er vigtigt for alle, og vi ved, at unge, der 
trives, også har bedre mulighed for at udfolde sig, gennemføre en uddannelse og komme i 
beskæftigelse. Med trivsel forstår vi, at de unge har det godt med sig selv og andre. At de har tillid 
til sig selv og tror på egne evner. At de er i stand til at honorere de grundlæggende krav, der stilles 
til dem. Og at de har eller udvikler de handlekompetencer, som er væsentlige i forhold til at klare 
sig godt i livet. 

På det første møde fremhævede vi i opgaveudvalget tre perspektiver, som vi gerne vil arbejde 
videre med. Et af disse perspektiver er Identitet – at finde sig selv og sin egen vej i livet. Dette 
møde handler om muligheder og udfordringer i ungelivet og dermed i særdeleshed om trivsel. Vi 
skal se på det der fremmer, og det der udfordrer trivsel. Det handler både om trivsel i hverdagen 
lige nu og her og trivsel i forhold til at udvikle sin identitet og finde sin egen vej.

Gennem de seneste uger er både unge, forældre og fagfolk blevet interviewet om, hvordan de 
opfatter unges trivsel, og hvad der er afgørende for unges trivsel og mistrivsel. På mødet skal vi 
arbejde med disse perspektiver, og vi vil lige som sidst få præsenteret en række relevante fakta 
om unges trivsel i Gentofte.

På baggrund af dette skal vi i fællesskab prioritere, hvilke perspektiver vi vurderer, er de vigtigste 
og mest centrale for unge i Gentofte. Og vi skal huske hinanden på, at unge i Gentofte er en bred 
og meget varieret gruppe af mennesker. 
Efterfølgende skal vi i mindre grupper arbejde videre med de valgte perspektiver i forhold til, 
hvordan vi bevarer, udvikler og udbreder det, som fungerer og fremmer unges trivsel samt, 
hvordan vi forandrer eller begrænser det, der ikke fungerer og dermed udfordrer unges trivsel. 

Afslutningsvis skal vi drøfte og beslutte (1) hvilke perspektiver, vi på nuværende tidspunkt 
forventer, skal indarbejdes i ungepolitikken, samt (2) hvilke vi har brug for blive klogere på eller 
undersøge nærmere. Det vil sige, at vi skal beslutte hvilke arbejdsgrupper, der i den kommende tid 
skal arbejde videre med unges trivsel. 
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En arbejdsgruppe kan eksempelvis bestå af medlemmer fra opgaveudvalget, fagpersoner og 
andre borgere. Vi beslutter i opgaveudvalget hvilke arbejdsgrupper, der skal nedsættes, og hvad 
de skal arbejde med. Det skal være et helt konkret spørgsmål eller perspektiv som opgaveudvalget 
ønsker at få undersøgt nærmere. Arbejdsgruppen skal på næste møde i opgaveudvalget givet en 
tilbagemelding på deres arbejde. Det vil være fint, hvis du inden vores næste møde i 
opgaveudvalget overvejer, om du har tid og lyst til at indgå i arbejdsgruppen. 

Vi runder mødet af med, at tale om hvad vi har været særligt optaget af i gruppearbejdet om unges 
trivsel, og hvordan det har været at være samlet som opgaveudvalg denne gang.

Der vil blive serveret sandwich, frugt, kaffe, te og vand på mødet.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Opgaveudvalg for Ungepolitik:

1. At udvalget drøfter og vedtager hvilke perspektiver, som opgaveudvalget på nuværende 
tidspunkt forventer, skal indarbejdes i ungepolitikken.

2.  At udvalget nedsætter en eller flere arbejdsgrupper.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formanden bød de nye medlemmer velkommen og opgaveudvalgets medlemmer 
præsenterede sig for hinanden. 

Formålet med mødet var at drøfte det, der fremmer og det, der udfordrer unges trivsel. 
Mødet omhandlede derfor både trivsel i hverdagen lige nu og her samt trivsel i forhold til at 
udvikle sin identitet og finde sin egen vej i livet. Opgaveudvalget blev præsenteret for en 
række data om unges trivsel. Oplægget lægges på opgaveudvalgets lukkede gruppe på 
Facebook og kan i øvrigt hentes på Politikerportalen.

Gennem de seneste uger er både unge, forældre og fagfolk blevet interviewet om, 
hvordan de opfatter unges trivsel, og hvad der er afgørende for unges trivsel og mistrivsel. 
På mødet blev disse perspektiver præsenteret, og alle interviewpersonernes pointer blev 
herefter grupperede i følgende temaer:

TRIVSEL
- Socialt
- Skole og uddannelse
- Personligt
- Hjem

MISTRIVSEL
- Stress
- Alene / Sociale udfordringer
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- Misbrug / Usundhed
- Identitet

Efterfølgende arbejdede opgaveudvalget videre i mindre grupper med hver deres tema i 
forhold til, hvordan vi bevarer, udvikler og udbreder det, som fungerer og fremmer unges 
trivsel samt, hvordan vi forandrer eller begrænser det, der ikke fungerer, og dermed 
udfordrer unges trivsel. Opgaveudvalgets gruppearbejde vil indgå i det videre arbejde med 
ungepolitikken.

Under den fælles opsamling bød de enkelte grupper ind med deres overvejelser, og 
opgaveudvalget drøftede i fællesskab, hvilke perspektiver, der er de vigtigste og mest 
centrale for unges trivsel, og dermed på nuværende tidspunkt betragtes som emner for en 
kommende ungepolitik. 

På baggrund af processen i grupperne og den fælles drøftelse besluttede opgaveudvalget 
(1) hvilke perspektiver, som opgaveudvalget på nuværende tidspunkt forventer, skal 
indarbejdes i ungepolitikken:

- Gruppeomsorg
- Internetkultur, de unge skal lære at navigere
- Åbne muligheder for sociale aktiviteter
- Unge som studievejledere
- Forældrerådgivning, fokus på at tale om tingene og tage sig tid til de unge
- Stresshåndtering
- Italesætte det der er svært, og det der er tabu
- Rummelighed

Herefter drøftede opgaveudvalget hvilke konkrete spørgsmål eller perspektiver, som skal 
undersøges nærmere, og besluttede (2) at nedsætte nedenstående arbejdsgrupper. Flere 
medlemmer af opgaveudvalget ønskede at indgå i arbejdsgrupper og er derfor nævnt i 
parentes ud for hver arbejdsgruppe.

- Hvem er de udsatte unge, og hvordan hjælper vi dem bedst? (Andreas, Caroline)
- Sociale medier, internet- og facedekultur (Frederik, Anna, Samir)
- Økonomis betydning for trivsel
- Festkultur på godt og ondt

Formandsskabet (Michael og Anne) vender tilbage med et forslag om arbejdsgrupperne 
konkrete opgaver og sammensætning. Forslaget lægges på Facebook til kommentering og 
med mulighed for at melde sig. Arbejdsgrupperne skal på opgaveudvalgets møde den 8. 
december give en tilbagemelding på deres arbejde. 

Mødet blev afrundet med en fælles snak om, hvordan mødet havde været, og hvordan 
mødernes form fungerer for medlemmerne. På de to første møder har gruppearbejdet 
taget afsæt i oplæg med faglige input til temaet, herefter er der blevet arbejdet med dele af 
temaet i mindre grupper og rundet af med en fælles drøftelse. Opgaveudvalget vil gerne 
fortsætte med denne form. Det er vigtigt, at opgaveudvalget løbende sørge for at tage 
nogle beslutninger, så der er noget at komme videre med i forhold til en ungepolitik. 
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Formanden afsluttede mødet med endnu engang at takke for det store engagement og 
opfordre alle til at tage fat i enten Formandskab (Michael og Anne) eller dem, der arbejder 
i kommunen (Annemette, Anne Balslev, Torben eller Stine), hvis man har en god ide.

Bilag


