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1 (Åben) Status for En Ung Politik 2018-2020  
  
Sags ID: EMN-2021-02292 
 
Resumé 
Statusrapport for ungeområdet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2020 fremlægges til 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets, Børneudvalgets og Skoleudvalgets orientering.   
 
Baggrund 
På nærværende møde gives en status på ungeområdet for 2018, 2019 og 2020 i henhold til En 
Ung Politik og dens fem pejlemærker, der kan sammenfattes i spørgsmålet: Hvordan kan vi stå 
stærkt, være forskellige sammen, få alle i tale, opleve en fri fremtid, hvor ingen er alene? 
 
Den vedhæftede statusrapport for ungeområdet i Gentofte Kommune giver en kort afrapportering 
på områdets aktiviteter i perioden 2018-2020 og udpeger centrale udviklingsperspektiver. Den 
overordnede ramme er ungepolitikken En Ung Politik, som blev udarbejdet af et opgaveudvalg og 
vedtaget i maj 2016. Rapporten giver et overblik over, hvordan områdets institutioner, indsatser og 
tværgående initiativer samlet set arbejder med ungepolitikken. 
 
Overordnet set kan det konkluderes, at ungeområdet i perioden har arbejdet ud fra de politisk 
vedtagne pejlemærker og effektmål i En Ung Politik.  
 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget: 
 
At tage statusrapporten for unge 2018-2019 til efterretning.   
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Status på EN UNG POLITIK 2018 - 2020 -  rapport (3933661 - EMN-2021-02292) 
 

2 (Åben) Orientering om trivselsindsatsen over for unge under corona  
  
Sags ID: EMN-2021-02275 
 
Resumé 
Gentofte Kommune står på en solid bund af trivselsfremmende tiltag, som blandt andet er styrket 
og båret frem af EN UNG POLITIK. Kommunens tiltag spænder bredt og er rettet mod unge i en 
lang række forskellige livssituationer. Under corona er der derudover gjort en stor indsats for både 
at tilpasse eksisterende tiltag og udvikle nye, så de unge har været støttet i de særlige situationer, 
som corona har medført.  
 
Baggrund 
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Unge i Gentofte Kommune har mulighed for at deltage i tiltag af meget forskellig karakter. En lang 
række tiltag er kommunalt drevet, men de unge kan også trække på tiltag, som er drevet af 
foreninger eller frivillige. Mens nogle tiltag er åbne og baseret på den unges eget initiativ, er andre 
tiltag mere målrettede, og nogle også opsøgende, så de kan gribe de unge, der ikke har 
overskuddet eller modet til selv at være opsøgende.  
 
Det er ikke muligt at give et udtømmende overblik over de forskellige tiltag, både fordi der er 
mange, men også fordi nogle tiltag kan være en støtte for de unge, uden at være rettet specifikt 
mod hverken unge, sårbarhed, ensomhed eller corona-situationen. I det følgende gives derfor blot 
eksempler på trivselsindsatsen over for unge. 
 
I skolernes udskoling er der på tværs af kommunen fokus på den enkelte unges trivsel som følge 
af corona. Elever som, efter egen, forældres eller lærers vurdering, har haft særligt behov for 
fremmøde, har i hele perioden kunnet deltage i nødundervisning på skolen. Det har mellem 15-40 
elever (ikke kun i udskolingen) på hver skole benyttet sig af. Muligheden for trivselsgrupper er også 
gældende i uger med fjernundervisning. På en række skoler er der derudover, uafhængigt af 
corona, gennemført forløb med fokus på hjernen for at lære eleverne at skabe ro, balance og 
mental sundhed. 
 
Samtidig tilbydes forskellige klasseforløb i samarbejde mellem Udskolingen i Byens Hus, Ung i 
Byens Hus og headspace, hvor hele klassen sammen med læreren kan deltage i online-forløb med 
fokus på trivsel i en coronatid. Dertil kommer, at Udskolingen og Ung i Byens Hus også tilbyder en 
række andre, både individuelle og fælles aktiviteter, som løbende tilpasses de gældende corona-
restriktioner. I takt med at restriktionerne lempes, vil begge tilbyde yderligere trivselsrelaterede, 
sociale og faglige aktiviteter rettet mod hhv. udskolingselever og unge i alderen 13-25 år. 
 
headspace taler med unge i alderen 12-25 år om både små og store problemer, og når der ikke er 
corona, kan de unge møde op i headspace uden tidsbestilling. Er der brug for behandling, hjælpes 
den unge videre. Under corona har headspace omlagt sin tid fra fysiske oplæg, workshops og 
samtaler til digitale oplæg, workshops og chattid. 
Ud over at tage imod henvendelser fra de unge, laver headspace også opsøgende aktiviteter i 
form af skoleforløb og workshops til ungdomsuddannelser. Dermed når headspace ud til en langt 
større gruppe end de unge, der selv opsøger rådgivningen. 
  
I gadebilledet har SSP gennem hele corona-perioden været synligt og opsøgende, hvor de unge 
færdes, samtidig med, at det bagvedliggende samarbejde med forældre, politi og andre aktører har 
været fortsat (om end i perioder i digital form).  
 
Også de boligsociale medarbejdere har været aktive og opsøgende i de udsatte boligområder, 
hvor blandt andet uformelle trivselssamtaler har været fastholdt for at sikre relationen til de unge. 
Derudover kan områdets unge i 5.-9. klasse hver uge mødes i ”Læringscafe’en”, som drives af en 
frivillig og en boligsocial medarbejder. Fokus er på skoleparathed, fritidsjobs, social dannelse, 
rummelighed, egenudvikling med mere. Under nedlukningen har Læringscafeen været afviklet på 
Zoom, men under normale omstændigheder afholdes den på Bakkegårdsskolen. 
 
For unge, som har større trivselsproblemer, er der både mulighed for psykologhjælp og for 
målrettede forløb sammen med den unges forældre: Kommunen tilbyder således op til 5 gratis 
psykologsamtaler for unge ml. 15-25 år, der har det svært. Og gennem det tværsektorielle 
samarbejde STIME tilbydes lettere behandling og vejledning til børn og unge i psykisk mistrivsel og 
deres forældre. Her tilbydes forløb i fire forskellige målrettede spor, hvor målet er at sikre den unge 
hjælp, inden problemerne vokser sig store.  
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Trivsel sikres også gennem fastholdelse af normalitet og både bibliotekerne, Musikbunkeren og 
Kulturskolerne har fastholdt deres kulturelle tilbud i videst muligt omfang (fx online). Det har 
betydet, at de unge i en vis udstrækning har kunnet fortsætte deres fritidsaktivitet.  
 
Der er en lang række flere tilbud, som rækker ud til de unge, der er bosiddende i Gentofte 
Kommune. Det er ikke blot kommunale tilbud, men også foreningstilbud, tilbud drevet af frivillige 
samt muligheder, som de unge selv skal gribe.  
 
For at sikre, at flest muligt kender og kan gøre brug af både kommunale og ikke-kommunale tilbud, 
har kommunen gennem partnerskabet med ungdomsuddannelserne udarbejdet kataloget ”Hjælp til 
unge i Gentofte Kommune”. Kataloget er i første omgang henvendt til fagpersoner, men det kan 
også meget vel bruges af de unge eller deres forældre. Kataloget er tilgængeligt via 
kommunens hjemmeside.  
 
Endelig skal nævnes, at Gentofte Kommune modtager 2.114.067 kr. i forlængelse af en politisk 
aftale i Folketinget fra 18. februar i år. Midlerne skal understøtte trivsel og give et fagligt løft i 
forlængelse af nedlukningen. Midlerne er målrettet grundskoleelever samt elever på ungdoms- og 
voksenuddannelser og skal anvendes inden udgangen af juli 2021. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget:  
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Overblik over tiltag til unge i Gentofte (3902434 - EMN-2021-02275) 
 

3 (Åben) Genforhandling af Team Danmark samarbejdsaftale 2022 til 2025  
  
Sags ID: EMN-2021-02317 
 
Resumé 
Gentofte Kommune har siden 2008 samarbejdet med Team Danmark omkring udvikling af talent- 
og eliteidrætten i udvalgte klubber. Aftalen skal nu genforhandles for perioden 2022-2025. 
 
Baggrund 
Gentofte Kommune har siden 2008 samarbejdet med Team Danmark omkring udvikling af talenter 
og eliteidrætten i udvalgte klubber. Samarbejdet har været defineret i en samarbejdsaftale, der 
første gang blev godkendt på Kultur-, Unge og Fritidsudvalgets møde den 16. januar 2008. 
 
Den kommende samarbejdsaftale (vedlagt som bilag) afløser samarbejdsaftalen 2018-2021, der 
indeholdt: idrætsordning på skole og ungdomsuddannelse, klubudvikling og idrætsfaglige kurser, 
tre puljer målrettet talent- og elitearbejdet samt tre fokusområder: Mentalitetsudvikling for atleter, 

https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/budget-planer-og-politikker/planer-politikker-og-indsatser/et-godt-boerne-og-ungeliv/ungepolitik-og-indsatser-for-og-med-unge/#Indsats-Partnerskab-med-ungdomsuddannelserne-om-unges-sundhed-og-trivsel
https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/budget-planer-og-politikker/planer-politikker-og-indsatser/et-godt-boerne-og-ungeliv/ungepolitik-og-indsatser-for-og-med-unge/#Indsats-Partnerskab-med-ungdomsuddannelserne-om-unges-sundhed-og-trivsel
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trænere, ledere og idrætskoordinatorer, udvikling af støttevilkår for eliteidrætten samt udvikling af 
et stærkt og sammenhængende idrætstilbud til ungdomsuddannelserne. 
 
Aftalen skal nu genforhandles for perioden 2022-2025 og tager afsæt i den tidligere 
aftale, anbefalinger fra Gentofte Talent- og Eliteråd og pointerne fra de to evalueringer af området 
fra hhv. Idrættens Analyse Institut (IDAN) og Sporthouse. Samtidig skal den nye aftale afspejle 
Gentoftes idræts- og bevægelsespolitik ”Gentofte i Bevægelse” 
 
I den nye aftale er udvalgt fire udviklingsområder: To områder er valgt af Gentofte Talent- og 
Eliteråd, og to områder valgt af Team Danmark og Idræt og Fritid i Gentofte Kommune. De valgte 
fokusområder er følgende: 
 
Fire udviklingsområder:  
 

1. Klubben i fokus 
Gentofte Talent- og Eliteidrætsråd ønsker styrkelse af tilbud inden for talent- og 
eliteidrættens supportfunktioner, herunder fysioterapi, sportspsykologi, ernæring og 
styrketræning. Kompetenceudvikling af trænere, kurser om samarbejde med forældre samt 
fastholdelse af talenter i morgentræningstilbud. 

 
2. tleten i centrum 

Gentofte Talent- og Eliteidrætsråd ønsker fokus på atlettrivsel, herunder fokus på 
idrætstalenternes mestring af hverdag, skole og sport. Atletens trivsel er også at finde i 
Team Danmarks Strategiske prioriteringer og støttekoncept 2021-2024, hvor der med 
udgangspunkt i den værdibaserede tilgang arbejdes med Helhed, Trivsel og Samarbejde. I 
samarbejde med foreninger, idrætskoordinatorer på skole og ungdomsuddannelser 
udvikles tiltag som fremmer atlettrivsel. 

 
3. Udvikling af støttevilkår for eliteidrætten 

Idræt og Fritid ønsker at arbejde videre med udvikling af støttevilkår for eliteidrætten, som 
også var et udviklingsområde i aftalen fra 2018- 2021. Idræts- og bevægelsespolitik 
”Gentofte i Bevægelse” har som ét af fire punkter:” at skabe støttestrukturer så 
eliteidrætsudøvere i højere grad kan konkurrere på ationalt og internationalt niveau”. 
Gentofte Kommune har hovedsageligt understøttet talentarbejdet i foreningerne, men 
oplever et øget behov for at understøtte udviklingen af elitearbejdet. Der undersøges 
forskellige muligheder for en strukturel støtte af elitemiljøerne i udvalgte klubber. 

 
4. Facilitetsudvikling og organisationsunderstøttelse af Hellerup Fægte-klub.  

Det Centrale Foreningsregister viser at, der er sket en medlemsnedgang i Hellerup Fægte-
Klub fra 199 til 133 medlemmer. Fægteklubben står endvidere over for en periode med 
renovering af klubbens faciliteter, og kan derfor være sårbar for yderligere 
medlemsnedgang. I samarbejde med Hellerup Fægte-Klub og Fægteforbundet vil der i den 
kommende periode arbejdes på understøttelse af foreningens organisering, fastholdelse af 
frivillige, uddannelse af trænere samt sikring af gode forhold for talent- og elitearbejdet i 
renoveringen af klubbens lokaler. 

 
Prioriterede idrætsgrene 
 
Ifølge aftale med Team Danmark og relevante forbund er følgende idrætsgrene prioriterede: 

 Badminton 
 Ishockey 
 Kajak 
 Sejlsport 
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 Svømning 
 

Derudover ønsker Gentofte Kommune at styrke talentudviklingsmiljøet i følgende idrætsgrene: 
 Basketball 
 Tennis 
 Volleyball 
 Fægtning 

 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At samarbejdsaftalen drøftes. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Samarbejdsaftale vedr. Elitekommunesamarbejdet ml. Gentofte Kommue og Team Danmark 
(3900037 - EMN-2021-02317) 
2. Bilag 1 Organisering -Samarbejdsaftale Team Danmark 2022 - 2025 (3900170 - EMN-2021-
02317) 
3. Bilag 2 handleplaner - samarbejdsaftale Team Danmark og Gentofte Kommune 2022 - 2025 
(3915766 - EMN-2021-02317) 
4. Bilag 3 Aktiviteter - Samarbejdsaftale Team Danmark og Gentofte Kommune 2022 - 2025 
(3900040 - EMN-2021-02317) 
 

4 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 1. kvartal 2021  
  
Sags ID: EMN-2021-00920 
 
Resumé 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid for 1. 
kvartal 2021 (bilag 1), budgetændringer (bilag 2) og opfølgning på tidligere opgaveudvalg (bilag 3).  
 
Baggrund 
 
Kultur 
Kulturinstitutionerne har grundet Covid-19-restriktioner været lukket for publikum i årets 
første måneder. Bag facaderne har aktivitetsniveauet dog været højt. Bibliotekerne oplever 
en høj efterspørgsel for borgernes selvbetjente reservation og afhentning af materialer 
ligesom de digitale formidlingsformater nyder stor opbakning og anerkendelse.  
 
Nedlukningen udnyttes bredt til at udvikle nye formidlingsformater og optimere de fysiske 
rammer. 
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Der er stor virkelyst blandt de mange kulturelle aktører. Dette afspejles både i tilslutningen til 
kulturmødet om Kultur & Festdage 2021 og i ansøgningerne til Kulturpuljen. Alt i alt har Gentoftes 
borgere mange gode kulturelle oplevelser i vente, når Covid-19 på et tidspunkt slipper taget. 
 
Unge 
Ungemiljøerne har under nedlukningen omlagt ressourcerne med stor succes. Fokus har været på 
udvikling af skolesamarbejdet gennem de populære digitale undervisningsforløb samt tilbud og 
kontakt til sårbare unge.  
 
Første kvartal har desuden budt på dugfriske data om ungelivet i Gentofte. Center for 
Ungdomsforskning har udarbejdet forskningsrapporten Ungdomsprofil 2020 Gentofte 
Kommune. Rapporten belyser, hvordan unge trives, og hvad der udfordrer deres trivsel 
gennem en række områder fra betydningen af fritidsliv og venskaber, over skole og 
uddannelse, til brug af rusmidler.  
 
Fælles om ungelivet har ligeledes omhandlet formidlingen af og dialogen om lokale data. 
Resultaterne af Ungeprofilundersøgelsen 2020 er blevet formidlet til udskolingslærere og 
skolebestyrelser på de tre pilotskoler; Tjørnegårdsskolen, Bakkegårdsskolen og Gentofte 
Skole. Det er tanken, at koblingen af lokale data og viden om beskyttende faktorer skal 
danne afsæt for det videre arbejde.  
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Fritid 
Første kvartal 2021 har været præget af restriktioner i forhold til foreningslivet indendørs, der har 
været helt lukket. Udendørsidrætten er ved at komme i gang igen med tilladelse til op til 50 
personer i slutningen af kvartalet. Det har ikke været tilladt at anvende omklædningsfaciliteter, 
ligesom det ikke har kunnet være tilskuere til træningen. Specielle forhold har været gældende for 
eliteidrætten, der har været aktive i hele perioden. 
 
Fritid har bedt Idrættens Analyseinstitut om at evaluere idræts- og bevægelsespolitikken, Gentofte i 
Bevægelse. Evalueringen forventes færdig i maj og vil blive forelagt Kultur-, Unge og 
Fritidsudvalget sammen med et forslag til proces for videreudvikling af Idræts- og 
bevægelsespolitikken. 
 
Fritid har genforhandlet samarbejdsaftalen med Team Danmark. Resultatet af forhandlingen 
fremlægges på Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget på mødet d. 5. maj. 
 
Medlemstallene for idrætsforeningerne i Gentofte Kommune har udviklet sig positivt i de seneste 
fem år, inklusive 2020, hvor der ellers har været en national tilbagegang. Der kan dog ligge en 
tilbagegang og vente i 2021 pga. de restriktioner i aktivitet, som specielt idrætten indendørs har 
været udsat for. 
 
De bevilgede midler til idrætsanlæg bliver anvendt efter planen, og flere af de planlagte byggerier 
forventes at stå færdigt i 2021 eller 2022. 
  
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At tage Kvartalsrapporteringen for 1. kvartal 2021 til efterretning. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Kvartalsrapport Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 1. kvartal 2021 (3901332 - EMN-2021-
00920) 
2. Budgetændringer 1. kvartal 2021 - KUF (3904839 - EMN-2021-00920) 
3. Opfølgninger på tidligere opgaveudvalg Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 1. kvartal 2021 
(3916937 - EMN-2021-00920) 
 

5 (Åben) Ekstraordinært åben i tre af byens idrætsanlæg  
  
Sags ID: EMN-2021-02952 
 
Resumé 
Coronaepidemiens restriktioner har begrænset borgernes og specielt foreningernes mulighed for at 
udnytte Gentofte Kommunes idrætsfaciliteter. Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget orienteres om, at 
der kompenseres for dette gennem ekstraordinær åbning af tre af kommunens idrætsanlæg. 
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Baggrund 
I løbet af perioden med restriktioner som følge af Covid-19 har borgerne og specielt foreningerne 
været begrænsede i at udnytte Gentofte Kommunes idrætsfaciliteter i både stort og mindre 
omfang. Den forringede mulighed for motion i perioden, ønsker Børn og Skole, Kultur, Unge og 
Fritid at kompensere for ved at holde ekstraordinært åben i tre af byens idrætsanlæg. Dette er i 
tråd med Kulturministerens opfordring om at støtte op om foreningerne økonomisk og på andre 
måder. 
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har derfor spurgt foreningerne om deres ønsker til ekstra 
åbning. 
 
En del af foreningerne har bedt om at få udvidet åbningstiden frem mod sommerferien.  
Derfor fastholdes i overensstemmelse med foreningernes ønsker de sene åbningstider i 
Kildeskovshallens svømmeafdeling i uge 24-26, hvor de normalt reduceres i aftentimerne.  
 
Åbningstiden i Ishal 2 fortsætter i sommerperioden med forlænget åbningstid efter klubbernes 
ønske. 
 
Kildeskovshallen og Gentofte Hallen, Hal A, har åbent i hele sommerferien som vanligt. Der er 
ingen yderligere omkostninger. 
 
Hallen i Byens Hus vil blive holdt åben fire dage ugentligt på udvalgte dage. Der vil være en ekstra 
udgift til rengøring. 
 
Omkostningerne til ekstra åbning vil samlet andrage ca. 75.000 kr. og vil blive dækket af det 
eksisterende budget. 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At tage orienteringen til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
 

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
  
Sags ID: EMN-2021-00167 
 
Resumé 
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området 
kultur, unge og fritid. 
 
Baggrund 
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 Årsplan Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 3. kvartal 2021 – 2. kvartal 2022 
Årsplanen for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget giver udvalgets medlemmer mulighed for 
løbende at prioritere emner til behandling. 

 
Årsplanen viser forventede sager til behandling på udvalgets kommende fire møder.  

 
o Årsplanens formål er at være med til at sikre:  
o At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år 
o At der kan koordineres på tværs af udvalgene 
o At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har 

indblik i, hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne 
 

Årsplanen opdateres hvert kvartal.  
Se bilag Årsplan Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 3. kvartal 2021 - 2. kvartal 2022.  

 
Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets 
behandling af den 

 
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget: 
 
At orienteringen tages til efterretning. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Årsplan for KUF for 3. kvartal 2021 til 2. kvartal 2022 (3907417 - EMN-2021-00167) 
 

7 (Åben) Underskrift   
  
Sags ID: EMN-2021-00541 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
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