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Offentlig titel
Sags ID: EMN-2020-01448

Resumé
Opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel holder den 8. juni sit syvende møde.
Mødet har til formål at skabe en fælles forståelse for den forandring udvalget ønsker at opnå, og
hvordan denne forandring kan sikres.
Herudover har mødet til formål at udvælge og kvalificere konkrete initiativer, der kan medvirke til at
forebygge unges indtag af alkohol og andre rusmidler, og højne trivslen.

Baggrund
Med budgetvedtagelsen den 8. oktober 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at nedsætte et
opgaveudvalg vedrørende Unges Sundhed og Trivsel. Opgaveudvalget skal formulere konkrete
forslag, der kan skabe gode rammer om ungelivet og motivere de unge hen imod en adfærd og
kultur med mindre røg, alkohol og stoffer – og højere trivsel.
Opgaveudvalget afholdte deres sjette møde den 6. februar. Med udgangspunkt i udvalgets mange
perspektiver og input, og elementer fra den islandske model drøftede udvalget et udkast til en
forandringsmodel for udvalgets arbejde. Modellen beskriver udvalgets strategiske retning,
målsætninger og indsatsområder, og er tænkt som et værktøj der skal bidrage til at sikre høj
kvalitet og fokus i arbejdet med at skabe de bedste rammer for unges sundhed og trivsel. Med
afsæt i denne forandringsmodel formulerede udvalget udkast til konkrete indsatsforslag, der kan
bidrage til at nedbringe unges indtag af alkohol og andre rusmidler, og højne deres trivsel.
Herudover nedsatte udvalget to arbejdsgrupper, der skulle suppleret, udvælge og kvalificere
opgaveudvalgets indsatsforslag i forhold til hhv. at højne trivslen og nedbringe indtaget af alkohol
og andre rusmidler.
Opgaveudvalget mødes næste gang den 8. juni i Kranhallen på Ungdomsskolen,
Bregnegårdsvej 21 B, 2900 Hellerup, kl. 17.00 - 20.00. Der vil til mødet være en let forplejning.
Mødet vil blive gennemført under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Dagsordenen for mødet er:
• Velkomst og præsentation af ny mødeplan
• Opsamling fra 6. møde (forandringsmodel og initiativer)
• Præsentation fra de to arbejdsgrupper
• Workshop #1: Udvælgelse af initiativer
o Eventuelt nye initiativer
o Kvalificering via forandringsmodel
• Aftensmad
• Workshop #2: Prioritering af initiativer
• Opsamling
• Næste skridt og tak for i aften.

Indstilling
Social & Sundhed og Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel:

1. At udvalgets nye mødeplan godkendes
2. At udkast til forandringsmodel for udvalgets arbejde drøftes

Side 3

3. At udvalget udvælger, supplerer og kvalificerer konkrete initiativer, der kan bidrage til at
nedbringe unges indtag af rusmidler, og højne deres trivslen

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
.
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