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Resumé
Der er planlagt i alt 7 møder i opgaveudvalget om ungepolitik. Vi har nu afholdt 4 møder og har 
fået en masse værdifulde input til ungepolitikken. På det 5. møde skal vi tjekke, om alle disse 
foreløbige input til ungepolitikken kan holde til et faktatjek. Vi skal også forberede os til 
ungepolitikcampen den 11. til 12. marts.

Baggrund
Efter tre temamøder om henholdsvis MIT LIV, MIN FREMTID og VORES SAMARBEJDE skal vi nu 
hæve os op over de tre temaer og drøfte den kommende ungepolitik i sin helhed. 

Allerførst skal vi lige have en afsluttende status fra de arbejdsgrupper, som har været nedsat.

Dernæst tager vi hul på mødets hovedpunkt. Formålet med mødet er først og fremmest at foretage 
et faktatjek. Gentofte Kommune og Center for Ungdomsforskning har netop gennemført en større 
ungdomsprofil-undersøgelse blandt kommunens unge. 1490 unge har deltaget i en 
spørgeskemaundersøgelse, og ca. 100 unge er blevet interviewet. Vi har inviteret en forsker fra 
Center for Ungdomsforskning til at komme og præsentere os for resultaterne af undersøgelsen: 
Hvordan har de unge i Gentofte Kommune det? Hvilke glæder og udfordringer er der i deres liv? Vi 
har vedlagt et kort resume af rapporten som bilag. Hvis du gerne vil se nærmere på rapporten 
inden mødet, kan vi sende den til dig. Du skal bare skrive til Anne Balslev på abal@gentofte.dk 

Vi stopper op et par gange undervejs i præsentationen og holder resultaterne af 
ungeundersøgelsen op imod de mange gode input til ungepolitikken, som er kommet frem på 
vores tidligere møder i opgaveudvalget. Vi skal drøfte, om ungeundersøgelsen giver nye ideer til, 
hvad ungepolitikken skal fokusere på og gøre noget ved. Det gør vi i grupper. 

Bagefter skal vi forberede os til ungepolitikcampen den 11. til 12. marts, så I bliver godt klædt på til 
at deltage i den særlige rolle, som I er tiltænkt som medlemmer af opgaveudvalget. Vi gennemgår 
programmet og forbereder jer på jeres rolle. 

Til sidst skal vi beslutte, om der skal nedsættes en ny arbejdsgruppe. Formandskabet (Anne og 
Michael) foreslår, at vi nedsætter en arbejdsgruppe, som skal samle op på alle de mange input fra 
møderne i opgaveudvalget og ungepolitikcampen og omsætte dem til et færdigt forslag til Gentofte 
Kommunes ungepolitik. I må gerne overveje, om I har tid og lyst til at være med i dette arbejde.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til opgaveudvalget for ungepolitik

1. At opgaveudvalget beslutter, om der er brug for at indarbejde nye perspektiver i 
ungepolitikken i forlængelse af ungeundersøgelsen.

2. At udvalget beslutter, om der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal omsætte 
inputtene fra de første fem møder i opgaveudvalget og fra ungepolitikcampen til et færdigt 
forslag til Gentofte Kommunes ungepolitik. 
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