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1 (Åben) Dagsorden til fjerde møde i opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-05061 

 

Resumé 
Opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel holder den 23. oktober sit fjerde møde. Mødet har til 
formål at drøfte og godkende anbefalinger til røgfri skoletid. Herudover skal opgaveudvalget 
præsenteres for ”ABC for mental sundhed” som mulig forståelsesramme for arbejdet med unges 
trivsel. Udvalget skal på baggrund af oplægget om ”ABC for mental sundhed” drøfte, hvordan 
rammen kan anvendes til at udvikle konkrete initiativer.  

 
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 tredje møde den 4. september 2019, hvor udvalget drøftede 
muligheden for at implementere røgfri undervisningstid i Gentofte Kommune, med bred opbakning 
fra både forældre, elever, personale, ledelse og faglige organisationer mf. 
Herudover blev opgaveudvalget præsenteret for aktuelle trivselstiltag på Aurehøj Gymnasium som 
optakt til temaet unges trivsel. 
 
Fokus på fjerde møde den 23. oktober vil ligge på rygeforebyggelsen for børn og unge. 
Opgaveudvalgets anbefaling til røgfri skoletid skal derfor præsenteres, drøftes og godkendes.  
Opgaveudvalget vil herefter blive præsenteret for ”ABC for mental sundhed” som en 
forståelsesramme for arbejdet med unges trivsel. Udvalget skal på baggrund af oplægget om ”ABC 
for mental sundhed” drøfte, hvordan rammen kan anvendes til at udvikle konkrete initiativer.  
 
Opgaveudvalget mødes i udvalgsværelse A og B, kl. 17.00 - 20.00. Der vil til mødet være en let 
forplejning. 
 
Dagsordenen for mødet er: 

 Velkomst og dagens program 

 Præsentation, drøftelse og godkendelse af opgaveudvalgets anbefaling til røgfri skoletid 

 Oplæg om ”ABC for mental sundhed” ved Vibeke Koushede 

 Aftensmad 

 Kort præsentation af aktuelle trivselsdata 

 Drøftelse af hvor og hvordan ABC for mental sundhed eventuelt kan anvendes 

 Opsamling og det videre forløb for opgaveudvalgets arbejde 

 Tak for i dag 
 

 

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

 At opgaveudvalgets anbefaling til røgfri skoletid præsenteres, drøftes og godkendes 

 At præsentationen af ”ABC for mental sundhed” tages til efterretning  

 At opgaveudvalget drøfter hvor og hvordan ”ABC for mental sundhed” eventuelt kan 
anvendes 
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Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Bilag Udkast Røgfri skoletid (3153971 - EMN-2019-05061) 

2. Bilag Implementeringsguide - Røgfri skoletid (3153530 - EMN-2019-05061) 

3. Bilag Unges trivsel - notat (3154046 - EMN-2019-05061) 
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