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Side 2

1 [Åben] Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Unges Trivsel - sammen og hver for sig

Sags ID: EMN-2021-07570

Resumé
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget Unges
Trivsel – sammen og hver for sig efterfulgt af drøftelse.

Baggrund
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering.
Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen

Indstilling
Det indstilles
Til Børneudvalget, Skoleudvalget, Kultur-, Unge-og Fritidsudvalget samt Ældre-, Social- og
Sundhedsudvalget:
At orienteringen fra opgaveudvalget Unges trivsel – sammen og hver for sig, tages til efterretning

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

1. Opgaveudvalget Unges Trivsel - sammen og hver for sig - Status december 2021 (4301560
- EMN-2021-07570)

2 [Åben] Underskrift
Sags ID: EMN-2021-00660
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Dette dokument blev genereret af

Opgaveudvalget Unges Trivsel – sammen og hver for sig
Status december 2021
Tidshorisont
Udvalgets første møde blev afholdt september 2021.
Udvalget har holdt tre møder.
Udvalget forventer at aflevere til Børneudvalget, Skoleudvalget, Kultur-, Unge-og Fritidsudvalget samt
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget april 2022.

Udvalgets opgave
Udvalgets opgave er at give konkrete anbefalinger til, hvordan vi sammen kan støtte og styrke unge
sammen og hver for sig til at håndtere præstations- og perfekthedskulturen på godt og ondt, samt at
berøre forventelige følgevirkninger af Corona-situation i relation til temaet.
Udvalget skal i sine anbefalinger forholde sig til, hvordan politikere, forvaltning, skole, forældre,
kultur- og fritidstilbud og andre fællesskaber samt unge selv kan bidrage til at skabe gode rammer for
unges trivsel.

Status
Opgaveudvalget Unges trivsel har siden første møde i september og frem til tredje møde haft fokus på
at være nysgerrige på, få viden om og få så mange perspektiver som muligt på præstations- og
perfekthedskultur. Udvalget har identificeret seks arenaer (Unge selv, Venner, Familie, SoMe,
Uddannelse og Fritid), hvor præstations- og perfekthedskulturerne særlig kommer til udtryk på godt
og ondt.
I forbindelse med udvalgets arbejde har udvalget været vært for konferencen ”Ung i en
præstationskultur”, deltaget i Center for Ungdomsforsknings konference ”Tempo, trivsel og
præstation”. Derudover har udvalget nedsat to arbejdsgrupper med deltagelse af både unge, forældre
og fagpersoner med det formål at få større viden og inddrage flere perspektiver på problemfeltet og
de identificerede arenaer.
På tredje møde prioriterede udvalget inden for hver af de seks arenaer de problemstillinger, der skal
arbejdes videre med. Desuden påbegyndte udvalget ideudviklede omkring målsætninger og indsatser,
som kan danne grundlag for udvikling af udvalgets målsætninger.
Udvalget besluttede på tredje møde, at der løbende frem til kommende møde vil være studieture og
arbejdsgrupper, samt at udvalget afholder konference/mini-camp i februar, hvor interessenter
inviteres ind til at trykprøve og medudvikle på udvalgets ideer til målsætninger og indsatser.
Opgaveudvalgets næste møde finder sted den 26. januar 2022.

