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1 (Åben) Drøftelse af Fremtidens idrætsfaciliteter
Offentlig titel
Sags ID: EMN-2019-05282
Resumé
Idrættens Analyseinstitut og Syddansk Universitet har afsluttet projektet ”Fremtidens
Idrætsfaciliteter”, og projektets resultater og anbefalinger fremlægges til drøftelse for Kultur-, Ungeog Fritidsudvalget.
Region Hovedstadens er i gang med at gennemføre et pilotprojekt kaldet Den Regionale Datahub.
Gentofte Kommune deltager i delprojektet Bedre Arealudnyttelse. Resultatet fremlægges for
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget.

Baggrund
Fremtidens idrætsfaciliteter
Med baggrund i at kommunerne er den største bidragsyder til befolkningens idræt gennem tilskud
til og etablering af idrætsanlæg, har Idrættens Analyseinstitut og Center for forskning i Idræt,
Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet igennem perioden 2016-2019 arbejdet med
forsknings- og formidlingsprojektet ”Fremtidens Idrætsfaciliteter”. Projektet er mundet ud i vedlagte
rapport (bilag 1).
Med projektet har forskerne bag undersøgelsen ønsket at undersøge idrætsanlæggenes
organisering, styring og ledelse, og hvordan disse forhold spiller ind på, hvor godt
idrætsanlæggene fungerer. Projektet har været inddelt i tre faser, hvor fase 1 beskæftigede sig
med organisering, styring og ledelse, fase 2 med idrætsanlæggenes ”præstationer” ift. benyttelse,
brugertilfredshed og fysisk tilstand og Fase 3 med et dybdegående casestudie af otte idrætsanlæg.
Fra Folkeoplysningsloven fremgår, at kommunerne vederlagsfrit skal stille deres lokaler, herunder
idrætsanlæg til rådighed for de folkeoplysende foreninger eller give tilskud til foreningernes egne
eller lejede anlæg. Kommunen stiller således rammen til rådighed, mens foreningerne står for
indholdet, dvs. aktiviteterne.
Siden kommunalreformen er flere og flere kommuner blevet opmærksomme på, hvordan
idrætsanlæg kan bruges mere og af flere. I undersøgelsen er der således bl.a. fokuseret på
booking af anlæg kontra den reelle brug, samt hvordan kommunerne i praksis har arbejdet med at
invitere andre brugergrupper ind.
Undersøgelsen har vist, at mange forhold fungerer godt i danske idrætsanlæg, der er høj
brugertilfredshed og anlæggene er i god fysisk tilstand. På negativsiden er, at der i mange
idrætsanlæg er betydelige mængder af ledig tid.
Forskningsprojektet har mundet ud i otte anbefalinger, tre til kommunerne, to til anlægsbestyrelser
eller områdeansvarlige i kommuner og tre anbefalinger til ledere af idrætsanlæg.
De otte anbefalinger lyder:
1. Eksekver på en idrætsfacilitetspolitik, der har fokus på at servicere flere forskellige
målgrupper
2. Kommuner bør sikre kompetenceudvikling til ledere af idrætsanlæg
3. Kommuner bør være opmærksomme på fordelene ved decentral ledelsesstruktur
4. Opstil klarere forventninger og sørg for god opfølgning og kommunikation
5. Definer et ledelsesrum og giv lederne mulighed for at agere i det
6. Formuler en strategi for, hvordan ”offentlig værdi” skabes og dokumentere i forhold til alle
brugere
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7. Igangsæt handlinger, der fokuserer på at øge anlæggets benyttelse – og for andre end
foreninger
8. Udfordr eksisterende tidsskemaer og historisk bestemte benyttelsesmønstre
I rapporten er endvidere opgivet nøgletal om ledelse, styring og organisering af idrætsanlæg.
Gentofte Kommune er kendetegnet ved at have mange kommunalt drevne anlæg, mens
Vestdanmark er kendetegnet ved at have mange selvejede/foreningsdrevne anlæg.
Brugsmønsteret i idrætsanlæggene er kendetegnet ved at
- være foreningsdomineret
- lidt flere mænd end kvinder bruger anlæggene
- især aldersgruppen fra 7-24 år, bruger idrætsanlæggene flittigt
- brugertilfredsheden er høj
- den overvejende del af brugerne (ca. 80%) kommer for at dyrke idræt
Den Regionale Datahub
Region Hovedstadens er i gang med at gennemføre et pilotprojekt kaldet Den Regionale Datahub.
Gentofte Kommune deltager i delprojektet Bedre Arealudnyttelse. Delprojektets formål er at se på
effektivisering af anvendelse af kommunens idrætshaller, altså at kunne udnytte hallen og
faciliteterne bedre samt en effektivisering af driftsmæssige omkostninger ved at drive en sportshal.
Hypotesen er, at der er effektiviseringspotentialer at hente i forhold til bedre at udnytte
kommunernes bygninger ved at kombinere data om bygningerne og deres benyttelse. Disse
potentialer formodes primært at være økonomiske, men muligvis også af energi/ressourcebesparende karakter.
I Gentofte Kommune er to haller, Maglegårdshallen og hallen i Byens Hus blevet monitoreret, dvs.
et kamera er blevet sat op i hallen, og en efterfølgende billedbehandling giver antallet af bruger på
et givet tidspunkt. Tallene er blevet koblet med Foreningsportalen for at se på lokaleudnyttelsen.
Alle brugergrupper, skoler, børneinstitutioner klubber m.v. er inden projektets indledning blevet
orienteret om projektet.
Resultaterne for projektet er positive, og erfaringerne vil kunne anvendes til at optimere fremtidig
monitorering af idrætsanlæg i Gentofte Kommune. På mødet fremlægges resultaterne fra
pilotprojektet.

Indstilling
Børn, og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:
At Fremtidens Idrætsfaciliteter samt Den Regionale Datahub drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.

Bilag
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1. Fremtidens Idrætsfaciliteter (3155986 - EMN-2019-05282)

2 (Åben) Nye kriterier for Gentoftekunstneren
Offentlig titel
Sags ID: EMN-2019-02507
Resumé
Forslag til nye kriterier for Gentoftekunstneren fremlægges for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget.
Der redegøres for de nye kriterier i bilaget.

Baggrund
Siden 1994 har Gentofte Kommune årligt udnævnt en billedkunstner bosiddende i Gentofte
Kommune til årets Gentoftekunstner ud fra kriterier om professionalisme og kunstnerisk kvalitet,
herunder kriteriet om, at den udpegede kunstner enten har deltaget i minimum én censureret
udstilling på en anerkendt kunst- eller kulturinstitution så som Charlottenborgs Forårsudstilling eller
Kunstnernes Efterårsudstilling eller udstillet på nogle af de største og væsentligste udstillingssteder
i ind- eller udland.
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at det er nødvendigt at ændre kriterierne for
Gentoftekunstneren for at kunne honorere et bredere spektrum af skabende kunstnere bosiddende
i Gentofte Kommune, dvs. også kunsthåndværkere, designere og arkitekter. Der redegøres for de
nye kriterier i bilaget

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At der træffes beslutning om de nye kriterier for Gentoftekunstneren

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Nye kriterier for Gentoftekunstneren_BILAG (2970066 - EMN-2019-02507)

3 (Åben) Hovedpointer fra trivselsmålinger på Gentoftes Ungdomsuddannelser
Offentlig titel
Sags ID: EMN-2019-01442
Resumé
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I notatet præsenteres hovedpointerne i trivselsmålingerne, der blev gennemført i november og
december 2018 på ungdomsuddannelserne i Gentofte Kommune.
Hovedpointerne præsenteres for Kultur, Unge og Fritidsudvalget til orientering. Opsamlingen kan
betragtes som en temperaturmåling på unges trivsel forud for en samlet status på EN UNG
POLITIK, der gives i november 2020.

Baggrund
I november og december 2018 gennemførtes der for første gang nationale trivselsmålinger på
ungdomsuddannelserne. Der bliver gennemført lignende undersøgelser i folkeskolen og på
erhvervsuddannelserne. I Gentofte blev målingen gennemført på kommunens fire gymnasier,
Gentofte Studenterkursus og Gentofte HF. 3480 elever besvarede undersøgelsen svarende til en
svarprocent på 88%. Trivselsmålingen er et pædagogisk redskab for uddannelsesinstitutionen, der
bidrager til at afdække områder, hvor der er brug for en særlig indsats og opfølgning i forhold til
elevernes faglige og sociale trivsel. BSKUF vil i nedenstående redegøre for hovedpointer fra
målingen.
Trivsel, præstationspres og forældre – pejlemærkerne STÅ STÆRKT og INGEN ALENE
Eleverne i Gentofte er glade og motiverede for at gå i gymnasiet eller på HF. Det er
hovedresultaterne fra den første trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser – både i Gentofte og
på landsplan. Undersøgelsen viser dog også, at der er områder, hvor eleverne føler sig pressede.
Sammenlignet med landsplan skiller Gentofte sig særligt ud, når det gælder følelsen af pres i
skolen pga. karakterer og af egne krav og forventninger til skolearbejdet. Således svarer omkring
halvdelen (54%) af eleverne på landsplan, at de tit føler sig pressede på grund af karakterer, mens
tallet i Gentofte er 60% – og altså væsentlig højere. Eleverne i Gentofte – og i særdeleshed
pigerne – føler sig særligt presset i skolen pga. af egne krav og forventninger til skolearbejdet.
Mange elever oplever – både på landsplan og i Gentofte – at deres forældre opmuntrer dem til
skolearbejdet. Af målingerne fremgår det, at forældrene i Gentofte viser særlig stor interesse for
det, deres børn gør i skolen.
Fællesskab og digital mobning – pejlemærkerne FORSKELLIGE SAMMEN og INGEN ALENE
I forhold til oplevelsen af fællesskab og mobning svarer en væsentlig andel af eleverne både i
Gentofte og på landsplan, at de aldrig eller sjældent er blevet gjort nar af eller drillet på en sårende
måde af andre elever eller ansatte på skolen. På spørgsmålet omkring ensomhed svarer 4% af
eleverne i Gentofte, hvilket svarer til 139 elever, at de meget tit eller tit føler sig ensomme.
En meget stor andel af eleverne på landsplan og i Gentofte er aldrig eller sjældent blevet udsat for
digital mobning af andre elever eller ansatte på skolen ligesom en stor andel af eleverne – både i
Gentofte og på landsplan aldrig eller sjældent har oplevet, at de af elever eller ansatte på skolen er
blevet presset til at gøre ting, som de ikke havde lyst til at gøre. Samtidig svarer 12% svarende til
417 elever i Gentofte dog, at de meget tit, tit eller en gang i mellem har oplevet det.
Indflydelse på læringsmiljøet – pejlemærket ALLE I TALE
Eleverne i Gentofte svarer på samme niveau som eleverne på landsplan, når de forholder sig til
muligheden for at få indflydelse og at lærerne bruger elevernes idéer i undervisningen.
Resultaterne fra målingen viser, således at 29% af eleverne i Gentofte, at de er helt eller delvist
uenige i, at de har indflydelse på undervisningen.
Konklusion
De nationale trivselsmålinger på ungdomsuddannelserne viser, at størstedelen af eleverne både i
Gentofte og på landsplan er glade for at gå i skole, ligesom en betydelig andel af eleverne ikke
oplever digital mobning eller at blive drillet eller gjort nar af i skoletiden. Undersøgelsen viser dog
også, at elever og især piger – på landsplan, men særligt i Gentofte – føler sig pressede af
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karakterer og af egne krav og forventninger til skolearbejdet. Elever i Gentofte oplever stor
interesse fra forældrene til skolearbejdet. Lidt under 1/3 af eleverne i Gentofte synes ikke, de har
indflydelse på undervisningen.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:
At hovedpointerne fra trivselsmålingerne på ungdomsuddannelserne i Gentofte Kommune tages til
efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Bilag 1 - Trivselsmåling gymnasial uddannelse (3197833 - EMN-2019-01442)

4 (Åben) Drøftelse af reviderede kriterier for udvalgte puljer på idræts- og
fritidsområdet og revitalisering af Ungepuljen
Offentlig titel
Sags ID: EMN-2019-05038
Resumé
En samlet evaluering af puljerne på kultur-, unge- og fritidsområdet blev fremlagt for Kultur-, Ungeog Fritidsudvalget på udvalgets møde den 30. januar 2019 (punkt 2). På baggrund af evalueringen
og de senere års ansøgninger lægges op til at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget sammenlægger
”Udviklingspuljen for idræt og motion” og ”Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning” og
omfordeler en del af midlerne til Eliteidrætspuljen og Eventpuljen. Der orienteres om Ungepuljen.

Baggrund
En samlet evaluering af puljerne på kultur-, unge- og fritidsområdet blev det fremlagt for Kultur-,
Unge- og Fritidsudvalget på udvalgets møde den 30. januar 2019, punkt 2.
På baggrund af evalueringen, samt at der er generelt er begrænset søgning til de to puljer, nemlig
”Udviklingspuljen for idræt og motion” og ”Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning”, og at to
puljer, ”Eliteidrætspuljen” og ”Eventpuljen” udtømmes tidligt på året, foreslås en ændring for disse
fire puljer.
På denne baggrund vurderer Kultur, Unge og Fritid, at der er et behov for en anden fordeling af
puljerne samt at samle de to udviklingspuljer i en pulje.
”Udviklingspuljen for idræt og motion” har en størrelse på 166.000, og der er i år blevet bevilget
11.700 kr. ”Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning” har en størrelse på 100.000 kr., og der er i
år blevet søgt 15.020 kr. Eliteidrætspuljen har en størrelse på 166.000 og er helt forbrugt.
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Eventpuljen har en størrelse på 100.000 kr. og er helt forbrugt. En beskrivelse af puljerne er
vedlagt som bilag 1.
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid foreslår at sammenlægge ”Udviklingspuljen for idræt og
motion” og ”Udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning” til en pulje – ”Udviklingspuljen for Idræt,
fritid og folkeoplysning” med en samlet størrelse på 160.000. Det foreslås endvidere at omfordele
den overskydende del af midlerne i alt 100.000 med kr. 50.000 til Eliteidrætspuljen og 50.000 til
Eventpuljen.
Et forslag til den nye pulje er vedlagt som bilag 2.
Ungepuljen har en budgetramme på 43.000 kr. I 2019 har Ungepuljen ydet tilskud for 11.271 kr.
fordelt på tre imødekomne ansøgninger.
Da der er relativt begrænset søgning til puljen, vil Kultur, Unge og Fritid i forbindelse med
etableringen af Unges Frie Tid (UFT) øge Ungepuljens synlighed og gøre den mere tilgængelig for
målgruppen. Der vil ikke blive ændret på kriterierne for at søge puljen (se bilag 1).

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At samle ”Udviklingspuljen for idræt og motion” og ”Udviklingspuljen for fritid og
folkeoplysning” i en pulje – ”Udviklingspuljen for Idræt, fritid og folkeoplysning” med en
samlet pulje på 166.000 kr.
2. At Eliteidrætspuljen øges med 50.000 kr. til i alt 150.000 og Eventpuljen øges med 50.000
kr. til i alt 150.000 kr.
3. At tage orienteringen om Ungepuljen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Pkt. 1- 2 blev godkendt.
Pkt. 3 blev taget til efterretning.

Bilag
1. Bilag 1 Drøftelse af reviderede kriterier for udvalgte puljer på idræts- og fritidsområdet og
revitalisering af Ungepuljen (3137115 - EMN-2019-05038)
2. Bilag 2 - Udviklingspuljen for Idræt, fritid og folkeoplysning (3167622 - EMN-2019-05038)

5 (Åben) Forretningsorden for Facilitetsudvalget 2020
Offentlig titel
Sags ID: EMN-2019-05278
Resumé
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Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid forelægger ændringsforslag til forretningsorden for
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune.

Baggrund
Facilitetsudvalgets forretningsorden blev godkendt på Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget den 11.
maj. 2016. Facilitetsudvalget har på seneste møde den 26.september 2019 udarbejdet et forlag til
justeringer af forretningsordenen.
Ændringerne er suppleringer eller ændringer i forhold til
- repræsentation
- stemmeret
- indkaldelse til møder
- mulighed for at få et emne behandlet
- afvikling af møder
- kommentarer til sekretariatet efter møder
Forslaget til ny forretningsorden er vedlagt som bilag.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget og Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:
At godkende de foreslåede vedtægtsændringer

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Folkeoplysningsudvalget
Dato: 22-10-2019

Anbefales til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Forretningsorden for Facilitetudvalget 2020 (3155982 - EMN-2019-05278)

6 (Åben) Kvartalsrapportering Kultur,-Unge- og Fritidsudvalget 3. kvartal 2019
Offentlig titel
Sags ID: EMN-2019-04583
Resumé
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget gives en Kvartalsrapportering for Kultur, Unge og Fritid 3. kvartal
2019 (bilag 1), budgetændringer (bilag 2) og opfølgning på tidligere opgaveudvalg (bilag 3)

Baggrund
I tredje kvartal 2019 har der i Kultur, Unge og Fritid været særligt fokus på:
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Kultur:
 Gentofte Gadeteaterfestival i august med forestillinger ude i byrummene rundt om i
Gentofte. Festivalen afholdtes i år for tredje gang i træk, og arrangøren har opgjort
publikumstallet til 4.800.
 Historiefestivalen Golden Days i starten af september. I år var fokus for festivalen 1989 og
30-året for murens fald. Publikumstallet er opgjort til godt 1.000.
 GentofteNatten sidst i september med en lang række aktiviteter såsom rundvisninger i
haver, anlæg og bygninger, teater på Schæffergården, Fort Night for børn på
Garderhøjfortet, Superhelte-træf på Ordrup Bibliotek og fællesspisning og cubansk koncert
på Hovedbiblioteket. Publikumstallet anslås til ca. 5.300.
Unge
 Ungemiljøet i Byens Hus markerede deres åbning med et stort åbningsarrangement den
30. august, hvor kommende brugere, samarbejdspartnere og øvrige interessenter kom
forbi. Det skønnes at ca. 300+ mennesker deltog. Ungemiljøet er nu åbent, men stedet er
stadigvæk under udvikling.
Fritid
 Fritid har før og efter sommeren arbejdet sammen med udskolingen på udvalgte skoler og
på to gymnasier på et projekt om at få flere unge til at udøve fysisk aktive.
 Mellem Charlottenlund Fort og Skovshoved Havn er der opsat bøjer, så triatleter og
havsvømmere kan dyrke deres sport. Bøjerne er placeret 20 meter fra kysten for at både
roere og svømmere kan færdes med minimal risiko for at støde sammen.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:
At tage Kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2019 til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
1. Bilag 1 Kvartalsrapportering Kultur,- Unge- og Fritidsudvalget 3. kvartal 2019 (3155082 EMN-2019-04583)
2. Bilag 2 Kvartalsrapport Kultur,- Unge og Fritidsudvalget 3. kvartal 2019 Budgetændringer
(3168088 - EMN-2019-04583)
3. Bilag 3 Kultur, Unge og Fritidsudvalget Kvartalsrapportering 3. kvartal 2019 Opfølgning på
tidligere opgaveudvalg (3168747 - EMN-2019-04583)

7 (Åben) Midtvejsevaluering af Styrmand i Eget Liv
Offentlig titel
Sags ID: EMN-2019-05055
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Resumé
Socialstyrelsen godkendte den 30. april 2018 Gentofte Kommunes ansøgning om midler til en
omlægning af efterværnsindsatsen. Projektet ”Styrmand i eget liv” har siden maj 2018 arbejdet
målrettet mod at sikre den bedst mulige overgang til et selvstændigt voksenliv for unge i efterværn.
Projektet primære fokus er at støtte den unges overgang til voksenlivet med fokus på uddannelse
og beskæftigelse, at komme i egen bolig, få bedre sociale relationer, netværk og fællesskaber og
opøvelse af praktiske hverdagsfærdigheder.
Socialstyrelsen har i projektperioden ansat PwC til at udarbejde 3 rapporter til de 7 kommuner som
deltager i projektet. En baselinerapport, en midtvejsrapport og en slutrapport. Nedenstående status
relaterer sig til midtvejsrapporten. Det skal pointeres, at midtvejsrapporten ikke er en
midtvejsstatus i forhold til ”Styrmand i eget i eget liv, men en status på pejlemærkerne gældende
for alle syv kommuners efterværnsprojekter.
Slutrapporten vil foreligge i marts 2020, og komme på udvalgsmøderne i maj 2020.
Tilskuddet udgør i projektperioden 1. maj 2018 til 31.december 2020 i alt 13.194.130,00 kr.

Baggrund
Midtvejsrapporten er baseret på data fra juni måned 2019.
Datakilderne omfatter:
 Spørgeskemaundersøgelse blandt unge, der modtager efterværn
 Spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere, der arbejder med efterværn
 Selvevaluering udfyldt af projektlederen, på baggrund af input fra projektorganisationen
 Sagsgennemgang
 Interviews med unge
 Interviews med ledere, sagsbehandlere, udførende medarbejdere og samarbejdspartnere
Punktet var senest på dagsordenen på Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgsmødet 1. maj 2019 på
Skoleudvalgsmødet den 6. maj 2019 og på Børneudvalgsmødet den 7. maj 2019.
Rapporten er udarbejdet med fokus på de 4 dimensioner/pejlemærker i projektet:
1.
2.
3.
4.

Motivation og inddragelse,
Mål og opfølgning
Tilbudsvifte
Tværfagligt samarbejde og koordination

- nedenstående er et uddrag fra rapporten (bilag 1) med en kort kommentar til punktet.
1. Motivation og inddragelse
Mål: Efterværn bliver tilbudt alle unge, der tidligere har været anbragt eller haft en fast
kontaktperson op til det 18. år
Både ledere og medarbejdere i GK vurderer at der er tale om en reel omlægning i forhold til
tildelingspraksis. Det opleves, at der er kommet meget større opmærksomhed på, at der skal
tilbydes alle unge efterværn, hvor det giver mening, og det opleves generelt positivt af både
ledelsen, sagsbehandlere, de udførende medarbejdere og samarbejdspartnere. De unge der ikke
tilbydes efterværn består af den del af målgruppen som vurderes at have behov for mere intensiv
støtte og/eller at have behov for støtte efter det 23. år. Disse unge sagsbehandles i Jobcentret og
Social og Handicap.
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Et opmærksomhedspunkt i rapporten er, om sagsbehandlerne i Børn og familie kan blive
tydeligere i forhold til hvilke unge der ikke tilbydes efterværn. Der arbejdes i projektet på at skærpe
dette.
Mål: De unge oplever at blive inddraget og hørt i forbindelse med deres overgang fra barn til
voksen
På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er ’helt uenig’ og 5 er ’helt enig’, svarer de unge i gennemsnit 4,8 på
spørgsmålet om, hvorvidt deres sagsbehandler er god til at lytte til dem. De unge er således i
meget høj grad enige i, at de bliver inddraget og hørt i samarbejdet med sagsbehandleren. Da
dette er et af de primære fokusområder i projektet, er det en meget tilfredsstillende tilbagemelding
fra de unge.
Mål: Kommunen yder en særlig indsats for at motivere de unge, så de sikres den bedst mulige
overgang til et selvstændigt voksenliv. Medarbejderne oplever generelt, at de unge er motiverede
for at modtage og fastholde efterværnsindsatsen. Med få undtagelser opleves det således, at de
unge tager ejerskab og er interesserede i indsatsen. Spørger man de unge, oplever de
interviewede, at de er motiverede for efterværnsindsatsen og lægger vægt på, at inddragelsen har
stor betydning for deres motivation. Det er ligeledes meget positivt i forhold til de indsatser der
arbejdes med. Både hos sagsbehandlere og tilbud.
2. Mål og opfølgning
Mål: Kommunen sætter mål for efterværnsindsatsen og følger løbende op på indsatsen i forhold til
de enkelte unge, der får efterværn, og de unge, der ikke får efterværn”.
Det vurderes, at der er gennemført en række tiltag med henblik på at styrke arbejdet med mål og
handleplaner, herunder inddragelsen af de unge i målsætningen. Medarbejderne – og de unge –
oplever også, at målene afspejler de unges ønsker og behov. På en skala fra 1 ’Helt uenig’ til 5
’Helt enig’ scorer de unge således i gennemsnit 4,0 på spørgsmålet om, hvorvidt de har indflydelse
på målene i deres handleplan, ligesom de scorer 4,2 på spørgsmålet om, hvorvidt de synes, at
målene i handleplanen er relevante for dem.
I hvilken grad følges der op på målene og handleplan?
Kommunen sætter mål for efterværnsindsatsen og følger op på indsatsen, både i forhold til de
unge, der får efterværn, og de unge, der ikke får efterværn. Det vurderes, at der er potentiale for i
højere grad at inddrage de unge i arbejdet med formuleringen af målene i handleplanen.
Der er i september måned, igangsat et pilotprojekt omkring handleplanerne, der har fokus på at
inddrage de unge yderligere også i forhold til at få dem til at formulere egne mål.
3. Tilbudsvifte
Der en positiv progression i de unges udvikling i forhold til en række centrale resultatmål. Da
antallet af respondenter på opfølgningsskemaet (som skal vise progressionen i forhold til baseline)
er få, giver det ikke mening at opsummere fra rapporten.
Kommunen har en tilbudsvifte med relevante efterværnsindsatser til de unge
Siden opstarten af projektet er der arbejdet aktivt med at tilpasse indsatsen og tilbudsviften til de
unges behov. Der fremhæves særligt to tiltag i projektet henholdsvis Værestedet UNIK og
frivilligindsatsen. De interviewede unge giver udtryk for delte meninger om tilbuddene i UNIK,
ligesom både ledere og medarbejdere også er i tvivl om værestedets tiltrækningskraft. Flere
vurderer, at UNIK er et rigtig godt initiativ på papiret, men at det endnu ikke er lykkedes at
overbevise de unge om værdien heraf.
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Et andet centralt initiativ er frivillighedskoordinatoren, der har til opgave at bygge bro til
civilsamfundet og de mange foreninger i Gentofte Kommune. Her kan de unge både blive matchet
med en frivillig, ligesom de også selv kan engagere sig som frivillige i foreninger. Dette tiltag
vurderes generelt positivt – både af de interviewede unge, der har en frivillig, samt af ledere og
medarbejdere i Gentofte Kommune.
Medarbejderne oplever i nogen grad, at man er lykkedes med at udvikle en tilbudsvifte med
relevante og motiverende indsatser, der dækker de unges ønsker og behov. Og de unge er
umiddelbart meget positive i deres vurderinger af, hvorvidt den hjælp og støtte, de modtager,
passer til dem og hjælper dem.
Lokalt mål:
Gentofte Kommune tilbyder unge i efterværn en tilbudsvifte med aktiviteter, der er relevante og
givende for den unge. Det er generelt de unges oplevelse, at den støtte, de modtager, passer til
dem og hjælper dem. De unge, der har deltaget i interviews, lægger desuden vægt på det gode
forhold til deres kontaktperson.
Der ses imidlertid blandede erfaringer med de yderligere tiltag, der er oprettet i forbindelse med
projektet. De unge, der er blevet matchet med en frivillig, giver udtryk for, at dette opleves meget
positivt og har været en stor hjælp for dem. De unge giver dog blandede tilbagemeldinger
vedrørende Værestedet UNIK, som også er et nyt tilbud, der er oprettet i forbindelse med projektet.
Samlet set vurderes det, at der generelt er etableret en relevant tilbudsvifte, men at der fortsat er
potentiale for at målrette tilbudsviften yderligere til de unges ønsker og behov.
Der er efter sommerferien blevet arbejdet på at gøre tilbuddene i UNIK mere relevante for de unge.
Der har blandt andet været efterspurgt familiesamtaler, som er blevet indført, derudover er der
blevet sat fokus på psykologsamtaler og muligheden for rusmiddel- og angstforløb. I forholdt til
events er de unge blevet spurgt til råds om hvad de kunne tænke sig, hvilket blandt andet har
udmøntet sig i grillarrangementer, fisketure og brætspilsaftener. Projektgruppen følger udviklingen i
UNIK, og gør en særlig indsats for at udbrede til relevante medarbejdere og samarbejdspartnere
hvad huset kan bruges til.
4. Tværfagligt samarbejde og koordination
Mål: Kommunen arbejder systematisk, målrettet og koordineret med efterværn.
Opsamlende vurderes det tværfaglige samarbejde at være velfungerende, mens det imidlertid ikke
fremgår direkte af de enkelte sager. Der vurderes at være potentiale for at styrke koordinationen
yderligere til gavn for de unge i efterværn.
Lokalt mål:
De fagprofessionelle, der arbejder med de unge, oplever et styrket tværfagligt samarbejde med
andre fagprofessionelle i organisationen og med de frivillige aktører i efterværnsindsatsen 6
måneder inde i projektet og 12 måneder inde i projektet.
Som det fremgår af ovenstående, oplever medarbejderne generelt, at der er et godt tværfagligt
samarbejde med andre fagprofessionelle, og at de inddrager relevante medarbejdere i arbejdet
med efterværn. Samarbejdspartnerne oplever også som udgangspunkt, at der er et godt
tværfagligt samarbejde med efterværnsenheden. Der er imidlertid blandede vurderinger af,
hvorvidt samarbejdet er styrket i løbet af projektet.
Det vurderes, at samarbejdet med de frivillige aktører er styrket i løbet af projektets første fase.
Der arbejdes i projektet videre med at få skabt relationel kapital blandt alle der arbejder med
efterværn, blandt andet har der i september måned været afholdt et tværfagligt kursus, hvilket vil
ske igen i januar og marts 2020.
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Fremadrettede opmærksomhedspunkter
Midtvejsevalueringen viser en række styrker ved efterværnsindsatsen i Gentofte Kommune,
herunder:
 Der er etableret et tæt samarbejde på tværs af enheder og der arbejdes med at skabe
sammenhæng og enklere indgange ift. jobcenteret og voksenområdet.
 ”Løft-modellen” anvendes i dialogen med de unge.
 Der er fokus på at sætte den unge for bordenden som ”styrmanden i eget liv”
 Der sker en aktiv involvering af civilsamfundet i indsatserne til de unge. Dette sker via
frivilligkoordinatoren, som vurderes at have stor opbakning blandt ledere og medarbejdere i
projektet.
Midtvejsevalueringen viser en række forbedringspotentialer:
 At der udarbejdes retningslinjer for de interne processer og det tværfaglige samarbejde.
 At handleplanerne styrkes, så de løbende kan anvendes i dialogen med de unge om hvornår
efterværnet har opfyldt sit formål.
 At der overvejes at indføre en ”vågeblus-indsats”, der kan anvendes til unge, der i vidt omfang
kan stå på egne ben, som en form for udslusning.
 At indsatsen i UNIK genovervejes med fokus på at sikre, at de unges behov imødekommes.
 At målene i handleplanerne i højere grad fokuseres på de unges ønsker og muligheder.
Løftmodellen er god, men det er vigtigt, at målene er individuelle og afspejler de unges ønsker
og ambitioner.
 At den planlagte efteruddannelse gennemføres i efteråret 2019.
 At det overvejes, om den aktuelle praksis med opfølgning hver 6. måned er tilstrækkelig til at
sikre, at sagsbehandlerne er tæt på de unge.
Der arbejdes i projektet i øjeblikket på at opfylde samtlige forbedringspotentialer.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Skoleudvalget, Børneudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:
At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Skoleudvalget
Dato: 04-11-2019

Taget til efterretning.
Udvalg: Børneudvalget
Dato: 05-11-2019

Taget til efterretning.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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8 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
Offentlig titel
Sags ID: EMN-2019-00201
Resumé
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området
kultur, unge og fritid.

Baggrund


Årsplan Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 1. kvartal 2020 - 4. kvartal 2020
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.
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 1. kvartal 2020 - 4. kvartal 2020.
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:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Bilag
1. Årsplan for KUF for 1. til 4. kvartal 2020 (3159537 - EMN-2019-00201)
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