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1 [Åben] Anbefalinger fra opgaveudvalget Unges Trivsel - sammen og hver for sig.
Aflevering fra opgaveudvalg
Sags ID: EMN-2022-02913

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. april 2021, dagsordenens punkt 22, at
godkende kommissoriet for opgaveudvalget Unges trivsel – sammen og hver for sig.
Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet af sit arbejde.
Tre af de borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden og
næstformanden for opgaveudvalget, vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på
et fællesmøde den 30. maj 2022 med henblik på, at Børneudvalget, Skoleudvalget, Kultur-, Ungeog Fritidsudvalget samt Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget indstiller disse til Økonomiudvalget
og Kommunalbestyrelsen på deres møder i juni måned.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 26. april 2021, dagsordenens pkt.
22, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Unges trivsel – sammen og hver for sig.
Kommissoriet er vedlagt som bilag.
På Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2021, dagsordenens pkt. 8, udpegede
Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.
Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at give konkrete anbefalinger til, hvordan vi
kan støtte og styrke unge sammen og hver for sig til at håndtere præstations- og
perfekthedskulturen på godt og ondt.
Opgaveudvalget skulle 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. Opgaveudvalget skulle i sit arbejde blandt andet tage afsæt i evidens og
erfaringer fra andre kommuner, samtidig med at relevante metoder og forskning inddrages.
Anbefalingerne skulle være målrettet unge ml. 13-25 år, og særligt fokusere på at styrke generelle
beskyttende faktorer for unges trivsel.
Opgaveudvalget har udarbejdet ”Ungeliv i balance – hvordan kan vi sammen støtte, styrke og
udfordre unge i at håndtere præstations- og perfekthedskulturen i Gentofte Kommune?”, som er
vedlagt som bilag.
Opgaveudvalget har mødtes 8 gange og undervejs inddraget viden fra eksperter samt erfaringer
og perspektiver fra borgere og fagpersoner – herunder via 4 arbejdsgrupper:
1. Fokus på problemstillinger i arenaerne: Unge, venner og SoMe.
Deltagerne var medlemmer af opgaveudvalget samt unge og forældre fra Gentofte.
2. Fokus på problemstillinger i arenaerne: Uddannelse, fritidsliv og familie.
Oplæg om erfaringer fra projektet Karakterfri skole v. Lektor Sebastian Gulmann.
Deltagerne var medlemmer af opgaveudvalget samt forældre og fagpersoner.
3. Fokus på andre kommuners arbejde med unges trivsel og ungeinvolvering med oplæg:
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”Bedre sundhed og trivsel blandt unge” om indsatser og best practice i partnerskab
med ungdomsuddannelserne i Frederiksberg Kommune v. specialkonsulent på
Forebyggelsesområdet, Michala Heering Brinck.
- Om ungeinvolvering i unges sundhed og trivsel ved 5 medlemmer af KBH Ungeråd
og projektmedarbejder fra Hørt Ungdom, Ida Nørgaard Otte.
Deltagerne var medlemmer af opgaveudvalget.
-

4. Arbejdsgruppe om Minicamp den 9. marts 2022.
Deltagerne var medlemmer af opgaveudvalget.
Drøftelserne på arbejdsgruppemøderne er efterfølgende blevet inddraget på
opgaveudvalgsmøderne og har bidraget til at kvalificere opgaveudvalgets videre arbejde.
Opgaveudvalget har desuden stået bag to arrangementer, der bidrog til større viden om
problemstillinger i relation til kommissoriets opgave samt til ideer til indsatser, der kan indvirke
positivt på unges trivsel i relation til præstations- og perfekthedskultur.
Opgaveudvalget var således vært for konferencen ”En ung i en præstationskultur – skal vi træde
på bremsen eller skifte spor” den 6. oktober 2021 i Byens Hus. Der deltog 175 personer –
forældre, fagpersoner, politikere og unge. Der var oplæg om unges trivsel v. professor fra Institut
for Folkesundhed, Carsten Obel, og tre unge fra Gentofte Kommune gav indblik i deres personlige
erfaringer med præstations- og perfekthedskulturen på godt og ondt. Undervejs i konferencen
besøgte publikum 10 ungerettede tilbud, der hver havde en stand på konferencen. Her drøftedes
væsentlige problemstillinger i relation til præstations- og perfekthedskulturen, og idéer til indsatser
blev identificeret. Deltagerne kunne desuden skrive et postkort til opgaveudvalget med deres
tanker om de vigtigste problemstillinger og ideer til indsatser. De indkomne inputs og 30 modtagne
postkort er efterfølgende inddraget i opgaveudvalgets arbejde.
Opgaveudvalget var desuden vært for Minicampen ”Ung i en præstationskultur” den 9. marts 2022
på Gentofte Rådhus. Mere end 100 forældre, unge, fagpersoner og politikere deltog. Minicampen
havde til formål at trykprøve opgaveudvalgets udkast til anbefalinger, og der var videns- og
refleksionsoplæg om unges trivsel samt indsatser og ideer til at støtte og styrke unge i at håndtere
præstationskulturen på godt og ondt af hhv. sognepræst Kasper Morville (Præstationsfrie rum),
leder af musikbunkeren og Ung i Byens Hus, Magnus Jochumsen (Musikkens betydning for
fællesskaber), centerchef i headspace Gentofte, Rasmus Stage (Unges trivsel), Sebastian
Gulmann fra Øregaard Gymnasium (Karakterfriskole) samt ”Spoken word” af Naiha Khiljee og
Nicoline Christensen om refleksioner og erfaringer på godt og ondt om ungelivet i en
præstationskultur.
Undervejs drøftede deltagerne i 2 x 6 workshops udvalgets udkast til anbefalinger. Deltagernes
feedback og input har efterfølgende haft stor betydning for udvalgets videre arbejde med
anbefalingerne.
Herudover har opgaveudvalget, sammen med fagpersoner fra Gentofte Kommune, været på
studietur til Center for Ungdomsforsknings konference ”Tempo, trivsel og præstation – ny og
klassisk udsathed i ungdomslivet” den 25. november 2021, hvor forskellige lektorer og professorer,
primært tilknyttet Center for Ungdomsforskning, holdt oplæg om:
• Udsathed i ungdomslivet i dag.
• Growing Up in the Age of Social Acceleration. Between the Imperatives of Parametric
Optimization and the Longing for Resonance.
• Mistrivslens forskellige forløb.
• Indenfor, udenfor eller på kanten - om unges trivsel og mistrivsel i sociale relationer.
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Studieturen bidrog til ny viden om unges trivsel og mistrivsel, hvad der kan influere negativt og
positivt samt stigningen i unges mistrivsel i relation til accelerationssamfundets generelle
forventning til udviklings- og præstationsforbedring, unges forskellige fællesskaber og dynamikker
samt disses indbyrdes indvirkning på trivslen.
Programledelsen for EN UNG POLITIK, Ungefagligt Ledernetværk, arbejdsgruppen for EN UNG
POLITIK samt Ambassadørkorpset for EN UNG POLITIK er desuden blevet inddraget undervejs
med henblik på at kvalificere problemfelt, indsatser og målsætninger.
De mange involverede aktører har generelt givet udtryk for, at problematikken unges trivsel i
relation til præstations- og perfekthedskultur er meget relevant, og der har været stort engagement
blandt deltagerne i forhold til både at indkredse problemfeltet, pege på relevante målsætninger og
komme med input til indsatser.
Handicaprådet har løbende været orienteret om opgaveudvalgets arbejde, og medlemmer fra rådet
deltog desuden i Minicampen ”Ung i en præstationskultur” den 9. marts 2022.
Handicaprådet har under processen bidraget med en opmærksomhed på, at nogle gange kan et
handicap være en barriere mod at deltage i det sociale liv for unge, hvilket særligt har vist sig
under Corona-nedlukningerne, og at inklusionen af unge med handicap i GFO-er og skoler er vigtig
for trivslen for unge med handicap. Handicaprådet har videre foreslået, at ’handicap’ blev tilføjet
under problematikker i arenaen Familie. Dette har opgaveudvalget indarbejdet i anbefalingerne.
Anbefalingerne fra Opgaveudvalget Unges trivsel – sammen og hver for sig har derudover været
sendt i høring hos Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget.
Handicaprådet tilslutter sig i deres høringssvar generelt anbefalingerne og dets betragtninger. Dog
gør rådet opmærksom på forhold, der kan gøre situationen særligt udfordrende for unge borgere
med handicap. Da forholdende er individuelle, vil også løsningerne variere, og det bemærkes
særligt relevant at sondre mellem unge med handicap på bosteder – hvortil der typisk er knyttet
professionelle aktører – og unge med handicap i eget/familiens hjem, hvor kvalificeret bistand til de
nære omgivelser er nødvendig for at håndtere de særlige udfordringer. Opgaveudvalget har
overleveret rådets høringssvar til forvaltningen, og det er vedlagt som bilag.
Folkeoplysningsudvalget kunne ikke nå at holde et møde om anbefalingerne, men Susanne
Korsgaard, repræsentant fra BUS i Folkeoplysningsudvalget (via Katja Johansen), og Mitzi Reinau,
repræsentant fra DH-Gentofte i Folkeoplysningsudvalget, har indsendt individuelle bemærkninger
med specifikke opmærksomhedspunkter. Disse er vedlagt som bilag.
Anbefalingerne har ikke været i høring i Integrationsrådet, da rådet har været under konstituering i
høringsperioden.
Lægekontaktudvalget (samarbejdsforum for praktiserende læger i Gentofte og repræsentanter fra
Gentofte kommune) har også ønsket at følge opgaveudvalgets arbejde, og de drøftede på deres
møde den 7. december 2021 opgaveudvalgets formål og hovedproblematikker, og bemærkede
hertil:
• At aldersgruppering kunne være relevant i relation til målrettede indsatser.
• At det i forhold til skole-fravær ville give mening at opdele i to grupper: De, der har fravær,
og de, der er i risiko for det.
• At kommunikation med fordel kan foretages ’fra ung til ung’ i stedet for ’fra voksen/ekspert
til ung’.
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•
•
•

At nogle unge hænger ud i grupper på gaden og derfor kan opsøges der.
At nogle forebyggelsesindsatser med fordel kan påbegyndes tidligere (i skolen).
At udfordringerne hos dem, der er svære at fange, ofte er størst.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget,
Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At ”Ungeliv i balance – hvordan kan vi sammen støtte, styrke og udfordre unge i at håndtere
præstations- og perfekthedskulturen i Gentofte Kommune?” vedtages.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalget Unges trivsel - sammen og hver for sig (4518695 - EMN2022-02913)
2. Et ungeliv i Balance (4578949 - EMN-2022-02913)
3. Høringssvar fra DH-Gentofte til Folkeoplysningsudvalget vedr. Et liv i balance (4518988 EMN-2022-02913)
4. Svar fra Susanne Korsgaard (BUS) på Høringsmateriale (4518987 - EMN-2022-02913)
5. Handicaprådet - høringssvar (4513173 - EMN-2022-02913)

2 [Åben] Underskrift
Sags ID: EMN-2022-01323

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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Dette dokument blev genereret af

GENTOFTE KOMMUNE

Kommissorium for opgaveudvalg
Unges trivsel – sammen og hver for sig
1. Baggrund
Langt de fleste unge i Gentofte trives både privat, i skolen og i fritidslivet. I rapporten Ungdomsprofil 2020 – Gentofte
Kommune fra Center for Ungdomsforskning, beskriver unge Gentofte Kommune som en tryg og god kommune at være
ung i. Unge i Gentofte oplever, at de har mange muligheder og et generelt privilegeret ungdomsliv. Unge i Gentofte
beskriver samtidig også et pres for både at leve op til egne forventninger og til de forventninger, de oplever fra
omverdenen, uddannelsessystemet og deres familie. Et pres, der gør sig gældende i hele Danmark, og som kan
udfordre unges trivsel.
I 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen EN UNG POLITIK, der med fem pejlemærker - Stå stærkt, Forskellige sammen, Fri
fremtid, Alle i tale, Ingen alene - sætter strategisk retning for det løbende arbejde med at muliggøre, at enhver
Gentofte-ung lever et godt ungeliv. Et ungeliv, der skal være et godt afsæt for voksenlivet med fokus på uddannelse,
fritidsliv, fællesskaber, aktive medborgerskab og trivsel.
Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2020 anbefalingerne fra opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel – Røg,
stoffer og alkohol. Anbefalingerne skal skabe de bedste rammer for at udvikle en ungekultur uden røg, stoffer og med
et begrænset alkoholforbrug. Anbefalingerne fra udvalget rettede sig primært mod unges brug af rusmidler, hvorfor
Kommunalbestyrelsen med Budget 2021 besluttede at nedsætte et særskilt opgaveudvalg, der skal arbejde fokuseret
med anbefalinger til at øge trivslen blandt Gentofte-unge.
Der er på nuværende tidspunkt allerede iværksat flere større indsatser og projekter, der sigter mod at skabe bedre
trivsel blandt unge i Gentofte Kommune. Men særligt på to områder er der behov for øget fokus; præstations- og
perfekthedskulturen.
Præstationskulturen hænger i høj grad sammen med et generelt øget fokus på at præstere, i særlig grad i forhold til
karakterer og bedømmelser i uddannelsessystemet. At skulle præstere er et naturligt vilkår i unges vej mod voksenlivet
og kan bidrage positivt til både motivation og læring, men kan samtidig have en række negative konsekvenser for unges
trivsel. I Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune giver unge også udtryk for denne dobbelthed i deres beskrivelser af
præstationskulturen i Gentofte Kommune.
Selvom langt de fleste unge trives, giver flere udtryk for, at det kan være vanskeligt at håndtere høje forventninger til
det at skulle præstere godt hver gang og på alle områder. For unge opleves risikoen for at fejle eller træffe ”forkerte”
valg som et pres. Dette præstationspres kombineret med en fremherskende perfekthedskultur, hvor unge oplever, at
de altid skal være den bedste udgave af sig selv, er med til at sætte trivslen under pres.
Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune og Rusmiddelundersøgelsen 2019 viser begge en stigning i antallet af unge,
der fx rapporterer om øgede smerter, for lidt og for dårlig søvn, tegn på stress og oplevelsen af ensomhed. Dette kan
være relateret til de mere negative sider af både præstations- og perfekthedskulturen, og en kilde til mistrivsel. Denne
mistrivsel kan være forstærket yderligere under den nuværende Corona-situation.

2. Formål
Det fremgår af Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune, at den præstations- og perfekthedskultur, der gør sig
gældende i Gentofte Kommune på godt og ondt, kan være medvirkende til at unges trivsel sættes under pres. At ændre
en kultur er ikke en enkel opgave. Det kræver indsatser, der er udviklet i samspil mellem alle aktører i og omkring unges
liv – ikke mindst unge selv.
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Anbefalingerne skal udvikles med afsæt i EN UNG POLITIK og ud fra en vision om, at vi sammen skaber de bedste rammer
for det gode ungeliv for alle unge i Gentofte Kommune.

3. Udvalgets opgaver
Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe gode vilkår for trivslen blandt unge i Gentofte Kommune. I forbindelse med
præsentationen af Gentofte Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune for Kommunalbestyrelsen i februar 2021 var
der en særlig opmærksomhed på den præstations- og perfekthedskultur, der præger ungelivet, og i flere
sammenhænge sætter unges trivsel under pres. Derfor skal opgaveudvalget 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.
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.
Opgaveudvalgets arbejdsopgave er således:
•

At give konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan støtte og styrke unge sammen og hver for sig til at håndtere
præstations- og perfekthedskulturen på godt og ondt.

Udvalget skal også berøre de forventelige følgevirkning af den nuværende Corona-situation i relation til
opgaveudvalgets formål.
Udvalgets anbefalinger skal være målrettet alle unge i alderen 13 – 25 år i Gentofte Kommune. Unge er forskellige, har
forskellige vilkår, kompetencer, behov og forudsætninger, og derfor skal udvalget særligt fokusere på at styrke
generelle beskyttende faktorer for unges trivsel.
Opgaveudvalget skal i sit arbejde blandt andet tage afsæt i evidens og erfaringer fra andre kommuner, samtidig med
at relevante metoder og forskning inddrages.

4. Sammensætning af udvalget
Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget,
Skoleudvalget og Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.
Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:
5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen.
10 borgere mellem 13- 25 år fordelt således:
• 2 unge fra folke- eller privatskolens 7.-9. klassetrin i Gentofte Kommune.
• 2 unge fra en ungdomsuddannelse enten stx, htx, eux, stu, eud eller anden ungdomsuddannelse.
• 2 unge der ikke er i gang med en uddannelse på nuværende tidspunkt.
• 2 unge, der ikke deltager aktivt i kultur-, idræts- og fritidstilbud eller selvorganiserede aktiviteter i Gentofte
Kommune.
• 2 unge der selv har eller kender nogen der har oplevet de negative sider af præstations- og
perfekthedskulturen.
Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.
Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid.
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5. Udvalgets arbejdsform
Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform inden for rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte
Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de øvrige
opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder.
På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.
Opgaveudvalget kan af hensyn til udvalgets sammensætning vælge en form, hvor der arbejdes mere intensivt fx
gennem sprint, workshops eller camps.
Bred inddragelse
Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, videnspersoner mv., der ikke er medlemmer af
udvalget, i udvalgets opgave.
Forældre, fag- og videnspersoner inddrages ad hoc for at sikre relevans, forældre- og voksenopbakning, perspektiv og
ejerskab.
Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at realisere
de tiltag, som opgaveudvalget foreslår.
Opgaveudvalget skal overveje, hvordan de teknologiske muligheder kan udnyttes i løsningen af udvalgets opgave, samt
hvordan udvalget kan anlægge en innovativ tilgang til løsningen af opgaven.

6. Tidsplan
Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes i 3. kvartal 2021 og afsluttes i 2. kvartal 2022.
Opgaveudvalget afholder en række udvalgsmøder og én til to større workshops med deltagelse af opgaveudvalgets
medlemmer.
Herudover har opgaveudvalget mulighed for inddrage andre aktører i arbejdet, ved fx at gennemføre camps,
arbejdsgrupper og lignende.
Udvalget skal overveje om digital inddragelse kan anvendes til at opnå et bredere perspektiv på den aktuelle
trivselsudfordring og på udvalgets løsningsforslag.

7. Økonomi
Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes inden for eksisterende budget.
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PRÆSTATIONS- OG PERFEKTHEDSKULTUR
PÅ GODT OG ONDT
Langt de fleste unge i Gentofte Kommune trives både
privat, i skolen og i fritidslivet. Det bekræftes i de årlige
ungeprofilundersøgelser og i rapporten Ungdomsprofil
2020 – Gentofte Kommune fra Center for Ungdomsforskning, som inddrager lokale data, national forskning
og fokusgruppeinterviews med unge i Gentofte. Her
beskriver unge Gentofte som en tryg og god kommune
at være ung i, hvor de oplever at have mange muligheder og et generelt priviligeret ungdomsliv.

I rapporten konkluderes det, at unge i Gentofte er
ambitiøse med deres uddannelse, deres fritid, deres omgangskreds og sig selv. De vil, som unge generelt i Danmark, gerne leve op til samfundets, fritidstilbuddenes,
familiens, vennernes og egne forventninger. De stræber
efter at præstere, så resultatet bliver perfekt hver gang
– i alle sammenhænge og hele tiden. Dette konstante
pres for at indfri egne og andres forventninger udfordrer
mange unge på deres trivsel, på deres fællesskaber og
gør dem usikre på, om de er gode nok. Unge i Gentofte
giver udtryk for, at de gerne vil præstere godt, men at de
samtidig ønsker et mere balanceret ungeliv.

Det er let at gå rundt og tro, at man
er alene om sine problemer, og
derfor tro, at det ikke er okay at vise
sårbarhed - for sådan gør alle andre.
Fordi alle andre ikke taler om, hvem
de virkelig er, pakker vi i stedet os
selv væk, selvom vi alle inderst inde
kender til den grundlæggende følelse
af ikke at være god nok.
Ung fra opgaveudvalget

n
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VORES FEM MÅLSÆTNINGER
Vi anbefaler, at vi sammen støtter, styrker og udfordrer unge i Gentofte Kommune
i at balancere præstations- og perfekthedskulturen ved at sikre:

PLADS TIL AT TRÆFFE EGNE VALG
RUM TIL AT LÆRE, UDVIKLE OG ØVE SIG
RAMMER FOR VENSKABER
STYRKE I FORSKELLIGHED
MANGE VEJE TIL GODE LIV

4
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ET GODT AFSÆT FOR UNGES TRIVSEL

I Gentofte Kommune har vi en vision om at skabe de
bedste rammer for et godt ungeliv. Der er allerede
iværksat flere større indsatser og projekter, men der er
behov for et øget fokus på præstations- og perfekthedskultur. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor i april
2022 at nedsætte opgaveudvalget Unges trivsel
– sammen og hver for sig.
I opgaveudvalget er vi ti unge og fem politikere, der
igennem en periode på otte måneder har haft til opgave
at formulere anbefalinger, der kan støtte og styrke
alle unge i alderen 13 – 25 år i Gentofte Kommune i at
håndtere præstations- og perfekthedskulturen på godt
og ondt.
Vi har undervejs holdt otte møder i opgaveudvalget og
har derudover fået viden og perspektiver fra forskere og
fageksperter, podcast og kunstnere. Relevante medarbejdere, ledere, chefer og råd er løbende blevet inddraget for at kvalificere vores arbejde. I opgaveudvalget har
vi nedsat fem arbejdsgrupper, afholdt en konference og

en minicamp, hvor mere end 300 unge, forældre, fagog videnspersoner samt andre interesserede borgere
har deltaget. Vi har i disse sammenhænge testet vores
antagelser og på den måde styrket vores arbejde.
På denne baggrund har vi formuleret en række anbefalinger til, hvordan vi sammen kan støtte, styrke og
udfordre unge i at håndtere præstations- og perfekthedskultur i Gentofte Kommune.
Præstations- og perfekthedskultur er en kompleks
udfordring, som udspiller sig i alle arenaer af unges liv.
Vores arbejde har derfor både givet svar og rejst nye
spørgsmål.
Det er vores håb, at anbefalingerne kan fungere som
samtalestarter for både unge og voksne. Samtalen er
et godt sted at starte, når vi sammen skal håndtere de
udfordringer, som præstations- og perfekthedskultur
kan medføre for unges trivsel.

Det er egentlig ikke, fordi Line har
gjort noget forkert, det er bare, fordi
hun ikke har gjort nok. Og dette lille
ord 'nok' er på mange måder den unge
generations akilleshæl. Det svage
punkt på den seriøst pligtopfyldende
ungdomsgeneration. Som ung har man
ofte en underlig følelse af at være bagud
på point – uden at det nogensinde bliver
klart, hvor mange point der egentlig skal
til for at nå i mål. Men ét er sikkert:
Det er min egen skyld. Hvis bedre er
muligt, så er godt ikke godt nok.
Christian Hjortkjær, Utilstrækkelighed – hvorfor den
nye moral gør de unge psykisk syge
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AKTØRER OG HANDLINGSNIVEAUER
Samfundsniveau

Gruppeniveau

Politikere

Ungdomsuddannelse

Skole

Kulturog fritidsliv
Familie

dniveau
Indivi
Unge
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Forvaltning

Venner

UNGELIV I BALANCE

I GENTOFTE ER VI SAMMEN
OM AT STYRKE UNGES TRIVSEL
Unges trivsel er et fælles ansvar. Anbefalingerne er
derfor både henvendt til voksne omkring unge og unge
selv. Anbefalingerne skal i det videre arbejde kommunikeres målrettet til alle aktører i unges liv heriblandt
politikere, forvaltninger, skoler, ungdomsuddannelser,
forældre, kultur- og fritidstilbud og unge selv.
Unge er forskellige, har forskellige vilkår, kompetencer,
behov og forudsætninger. Derfor har vi fokuseret på
anbefalinger, der skal styrke rammerne og betingelserne
for at fremme unges generelle trivsel. Vores arbejde

Borgere fra Gentofte i alderen 14-25 år
Anne Mona Munkith Abbas Bundgaard
Alexander Samsøe Ingor
Bjørk Nelsing Petersen
Isabelle Rawaa Saleh
Louise Henriette Phister

tager afsæt i EN UNG POLITIK og afleveringen fra opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel – røg, stoffer og
alkohol.

Anbefalingerne indeholder også et trivselskompas,
som kan bruges, når indsatser skal udvikles, kvalificeres,
prioriteres og igangsættes.

Anbefalingerne er bygget op om fem målsætninger,
der alle uddybes med vores perspektiv på de primære
udfordringer i afsnittet Hvad er på spil?, en oversigt
over indikatorer for, hvornår Vi er på rette vej, inspiration til sammen at udforske relevante emner gennem
Spørgsmål til refleksion og dialog samt inspiration til
implementeringen i afsnittet Ideer til handling.

Vi anbefaler, at det fremadrettede arbejde baseres på
viden og data om unges trivsel, indsatser, der fremmer
unges generelle trivsel, og et tæt samarbejde med alle
aktører i og omkring unges liv og ikke mindst unge selv.

Lukas Byca
Lukas Rühmann Cerkez
Migle Barkauskaite
Sara Idrissi Zougari
Sebastian Aarestrup Rais

Politikere fra Kommunalbestyrelsen
Andreas Weidinger (formand)
Anton Brüniche-Olsen
Christina Wex
Jeanne Toxværd
Katja S. Johansen
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TRÆFFE EGNE VALG
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FØLGEVIRKNINGER AF CORONA
Kommunalbestyrelsen har også bedt opgaveudvalget
om at forholde sig til følgevirkninger af Corona i relation
til præstations- og perfekthedskultur. Da opgaveudvalget blev netsat i foråret 2021, var der en optimistisk
tro på, at Corona allerede havde sluppet sit greb, men
samfundet har under opgaveudvalgets arbejde fortsat
været påvirket af Corona fx gennem forsamlingsforbud
og skolelukninger. Det betyder, at vi ikke har haft mulighed for at se på de egentlige følgevirkninger.
I stedet har vi drøftet, hvordan situationen har påvirket
unges trivsel undervejs. Vi kender alle nogen, der har
haft det svært. Nogle unge har oplevet et drastisk fald i
deres trivsel. Andre har oplevet stigende trivsel. Flertallet har ikke oplevet, at deres trivsel har været påvirket
i nævneværdig grad. I psykiatrien er antallet af unge
steget, og det er bekymrende.

På nuværende tidspunkt er der begrænset forskning på
området, men de foreløbige undersøgelser viser samlet
set, at det er meget forskelligt, hvilken betydning Corona har haft for unges trivsel.
Vi anbefaler derfor, at der skal være opmærksomhed på
følgevirkningerne af Corona både på kort og langt sigt.
Ligesom der skal være en fortsat dialog med unge om
deres oplevelser af følgevirkningerne på godt og ondt
i forhold til deres trivsel, fællesskaber og selvfølgelig
præstations- og perfekthedskultur.

Personligt førte den stigende brug af
digital kommunikation til en øget
skoletræthed. Hverdagen blev monoton,
og det blev tydeligt for mig, hvor vigtigt
socialt nærvær ansigt til ansigt er, både i
forhold til min trivsel, koncentration og
evne til at lære og udvikle mig fagligt.
Ung fra opgaveudvalget

9

UNGELIV I BALANCE

10

UNGELIV I BALANCE

PLADS TIL AT TRÆFFE EGNE VALG
Hvad er på spil?
Præstationspres og en fremherskende perfekthedskultur bidrager til, at mange unge oplever, at der kan være
en stor risiko forbundet med at fejle og træffe forkerte
valg, og at de ofte får en oplevelse af ikke at være gode
nok. Unge vil gerne have modet og motivationen til at
træffe egne valg. Også valg, der skiller sig ud og er anderledes end dem, de formoder, der forventes af dem.
Sociale medier er en stor og vigtig del af mange unges sociale liv. Det er både et sted, hvor fællesskaber
vedligeholdes, og hvor nye opstår. Der kan imidlertid
samtidig opstå et pres, fordi der er en forventning til
hinanden om at være tilgængelige 24-7, og alt, der kan
fremstå positivt, skal postes. Unge ønsker plads og
mod til at sige nej og tage en pause.

Mange unge er bevidste om, at livet på sociale medier
er en redigeret udgave af virkeligheden. Alligevel kan
sociale medier give indtryk af, at andres liv er perfekt
– og at ens eget liv bør være det samme. Unge oplever,
at hverken unge eller voksne omkring dem har tilstrækkelig viden om sociale medier. Voksne skal være
nysgerrige på unges digitale verden og tale med unge
om det positive og negative ved sociale medier.
Unge giver udtryk for, at mange fritidsaktiviteter er for
præstationsorienterede og tidskrævende. Det er svært
at få tid til fritiden, når der samtidig skal være tid til
lektier, arbejde, familie og venner. Unge efterspørger
flere muligheder for fritidsaktiviteter, hvor man kan
være med på hyggeplan og sammen med sine venner.

Der så meget, man kan gå glip af, og
endnu mere man burde
Og hvis det hele løber fra en,
ja så blir man ved med at spurte
Kærestesorger og konflikter kan
punktere personer
De bli’r ensomme, hvis de kun har
tid til overfladiske relationer
Der er intet forkert i de unges reaktioner
Så vi skal hjælpe dem med at rumme
deres frustrationer
Uddrag af rapferat af Pelle Møller, minicamp
Ung i en præstationskultur den 9. marts 2022
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VI ER PÅ RETTE
VEJ, NÅR

SPØRGSMÅL TIL
REFLEKSION OG DIALOG

• voksne omkring unge skaber rammer for nærvær
og dialog om valg og prioriteringer i hverdagen.

• Hvornår oplever jeg at være et sted, hvor der er plads til nærvær og dialog?
• Hvordan kan jeg være med til at skabe nærvær og dialog?

• voksne omkring unge støtter unges valg og
anerkender, at et fravalg kan være et tilvalg.
• unge mærker, at de har evnen til at prioritere og
vælge til og fra.

• Hvordan påvirker sociale medier mit syn på mig selv og andre?
• Hvornår er jeg god til at mærke efter og vælge til og fra?
• Hvordan kan jeg hjælpe andre med at mærke efter og træffe egne valg?

12
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IDÉER TIL HANDLINGER
Tal om SoMe
Skab bevidsthed og dialog om sociale medier, digital
dannelse og god tone på nettet gennem oplæg og samtaler i skoler og på ungdomsuddannelser.
Brug gerne ung-til-ung-formidling eller influencers og
andre rollemodeller, fx fra Tik Tok, til at fortælle, at heller
ikke de er perfekte, og at SoMe ikke altid viser den virkelige verden.
Tilbyd undervisning om sociale medier med fokus på
både den fysiske påvirkning (fx hjernens dopaminudskillelse) ved brug af sociale medier, de kommercielle
interesser (fx hvordan algoritmer spiller ind) og den
sociale dimension (fx hvordan man kan undgå grænseoverskridende adfærd og digital mobning).
Udbyd oplæg, og skab rammer for dialog for både elever
og forældre.
Målgruppe: Politikere, forvaltning, skoler og
ungdomsuddannelser

Aftal brug af mobiltelefon og sociale medier
Alle skoler og ungdomsuddannelser skal have en politik
for brugen af mobiltelefon og sociale medier.
Udform konkrete aftaler og regler i dialog mellem
forældre, unge og lærere. De kan fx indeholde aftaler
om device-fri zoner, to måneder uden smartphone for
at prioritere et nyt fællesskab, eller hvad god tone på
sociale medier betyder i praksis.
Aftaler kan også etableres i hjemmet, i fritidsaktiviteten
og mellem unge selv.
Målgruppe: Politikere, kultur- og fritidsliv, skoler, ungdomsuddannelser, forældre og unge

Gør det uoverskuelige overskueligt
Styrk unge i at prioritere og træffe egne valg – både i
det daglige, og når større beslutninger skal træffes (fx
uddannelsesvalg).
Tilbyd unge hjælp gennem dialog og værktøjer til
planlægning og prioritering af hverdagen (fx i forhold til
lektier, fritid, arbejde og søvn).
Tilbyd unge støtte og hjælp til at træffe store beslutning
er eksempelvis om uddannelse og fremtidsplaner (fx
gennem anonym rådgivning, dialog med forældre og
uddannelsesvejledning). Hav fokus på at gøre de mange
muligheder mere overskuelige, og tilbyd viden om, hvad
tilvalg og fravalg kan betyde for fremtiden og giv indblik
i muligheder for at vælge om undervejs i uddannelsessystemet.
Tilbyd forældre viden om uddannelsesmuligheder, og
inddrag forældre i unges uddannelsesvejledning.
Målgruppe: Politikere, forvaltning, skoler og
ungdomsuddannelser
13
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RUM TIL AT LÆRE, UDVIKLE OG ØVE SIG
Hvad er på spil?
Unge oplever, at resultatet af deres præstation vægtes
højere end processen derhen. De presses samtidig af
forventningen om at opnå det bedste resultat – helst et
12-tal eller en førsteplads. Unge vil gerne præstere og
synes, det er dejligt at gøre det godt. Det føles bedst,
når det at præstere er noget, man selv vil og ikke kun
handler om at leve op til andres forventninger.
Unge har følelsen af, at fejl skal undgås. Særligt i skolen,
fordi de hele tiden bliver vurderet. Derfor opleves fejl
ikke som en naturlig del af det at lære.

Unge giver udtryk for, at de på et for tidligt tidspunkt
skal træffe valg og lægge planer for fremtiden. Uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse kan opleves som
et pres og en hindring for at opnå det, man drømmer
om.

Vi skal lære at være trygge – ved at falde
og fejle og rejse os igen. Det skal være
normalt. Det skal være OK at tabe og
ikke kun lave ting, som man ved, man
kan klare. For så udvikler vi os ikke.

Mange unge mener, at der i uddannelsessystemet er
for få muligheder for at ændre retning. Samtidig giver
de udtryk for, at det kan være svært at ombestemme
sig undervejs, fordi det betragtes som et nederlag og
opleves som pinligt.

Hvorfor er man bange for at lave fejl?
Fordi man hele tiden bliver vurderet
i skolen – hver eneste dag. Uden for
skolen er jeg ikke bange for lave fejl.

Unge efterspørger præstationsfrie rum, hvor der er
plads til at dannes som menneske sammen med andre.

Ung fra opgaveudvalget
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VI ER PÅ RETTE
VEJ, NÅR

SPØRGSMÅL TIL
REFLEKSION OG DIALOG

• voksne omkring unge giver unge tid, rum og
opbakning til at øve sig og blive dannet som
mennesker.

• Hvordan træffer jeg gode valg for mig selv?

• voksne omkring unge støtter, styrker og udfordrer
unge i, at fejl og modstand kan være vigtige kilder til
læring og udvikling.

• Hvad er dannelse for mig og for andre?

• voksne omkring unge skaber et balanceret fokus på
både proces og præstation.

• Hvordan kan fejl blive en vej til læring for mig?

• unge har adgang til præstationsfrie rum fx gennem
kunst, kultur, natur og bevægelse.
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• Hvilke værdier vil jeg gerne træffe mine valg ud fra?

• Hvad er et præstationsfrit rum for mig?
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IDÉER TIL HANDLINGER
Øget fokus på og vægtning af læringsproces
Skoler og ungdomsuddannelser skal styrke undervisningsmiljøer, som i højere grad understøtter elevsamarbejde og italesætter værdien i processen frem for
fokusering på produktet/afleveringen.

Større valgfrihed om karakterer og ny karakterskala
Tilbyd unge mulighed for at vælge, om de ønsker at få
karakterer eller feedback, og om de vil have årskarakter
eller prøvekarakter - alt efter hvad de oplever giver dem
et godt afsæt for læring.

Skoler og ungdomsuddannelser skal tilrettelægge
skoleåret sådan, at der indgår 'karakterfri træningsrum'.
Perioder, hvor der ikke gives karakterer, og hvor eleverne
kan fordybe sig i læring. Skab plads til at øve sig, fejle og
prøve igen, uden at det har indflydelse på karakterer.

Tilbyd elever og forældre viden om og indsigt i karakterer og feedbacks indvirkning på læring, og giv mulighed
for at afprøve enten det ene eller andet i en periode og
mulighed for vælge om undervejs.

Skoler og ungdomsuddannelser skal tilbyde mulighed for
'studietid', hvor elever kan lave lektier i undervisningen.
Målgruppe: Politikere, forvaltning, skoler og
ungdomsuddannelser

Arbejd for en ny karakterskala, der har fokus på læring,
udvikling og potentiale.
Målgruppe: Politikere, forvaltning, skoler og
ungdomsuddannelser

Korte skoledage og fleksibilitet på fraværskontoen
Tilbyd kortere skoledage, så unge har tid til at udvikle sig
og få forskellige erfaringer – også uden for skolen.
Det er vigtigt for samfundet og en kilde til læring og
personlig udvikling, når unge engagerer sig frivilligt fx i
civilsamfundet og demokratiske aktiviteter. Det er svært
for unge at få tid til sådanne aktiviteter, og det besværliggøres yderligere af gældende fraværsregler.
Godskriv fravær, når unge deltager frivilligt i civilsamfundet og demokratiske aktiviteter i skoletiden og/eller etabler studieordninger på linje med elitesportsordninger.
Det er vigtigt, at unge arbejder med deres mentale
sundhed ved fx psykologsamtaler. Unges behov for
støtte og opbakning skal anerkendes og godskrives på
fraværskontoen.
Målgruppe: Politikere, skoler og ungdomsuddannelser
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RAMMER FOR VENSKABER
Hvad er på spil?
Unge giver udtryk for, at det er svært at være sig selv og
føle sig set, hørt og respekteret som den, man er. Det
udfordrer unges relationer og kan være en hindring for
at indgå i tætte og tillidsfulde venskaber.
Unge oplever, at det er vigtigt at deltage i de ’helt rigtige’
sociale arrangementer. Derfor har flere unge svært
ved at forpligte sig fuldt ud på én aftale og er klar til at
aflyse, hvis der opstår et bedre alternativ. På den måde
bliver det svært at skabe og vedligeholde venskaber.

Flere unge oplever, at de står uden for fællesskabet og
føler sig ensomme. Samtidig er de betænkelige ved
pålagte sociale aktiviteter, der kan være udfordrende
at deltage i, hvis de i forvejen ikke har det godt med de
andre deltagere.
Gode familierelationer opleves af unge som afgørende
for deres trivsel. Hvis familien er udfordret af fx skilsmisse, sygdom, død, økonomi eller handicap, føler en
del unge, at de mangler nogen at dele deres tanker og
bekymringer med.

Vi har fået skabt nogle systemer, nogle
strukturer og også en kultur, hvor
vores unge oplever, at de hele tiden skal
præstere for at kunne få lov til at høre
til. Og det, jeg hører, der ligger under
det her – hvis jeg skal grave lidt længere
ned – hvorfor bliver de unge så så
præstationsorienterede?
Det, jeg synes, jeg læser mellem
linjerne, det er, at de oplever, at hvis
ikke de præsterer, så ligger risikoen for
udstødelse lige om hjørnet.
Udstødelsen socialt. Udstødelsen fra
uddannelsessystemer og arbejdsmarked.
Altså – ja udstødelsen.
Noemi Katznelson, Brinkmanns briks:
Gør dit bedste
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VI ER PÅ RETTE
VEJ, NÅR

SPØRGSMÅL TIL
REFLEKSION OG DIALOG

• unge oplever glæden og trygheden i nære relationer,
der bygger på ærlighed, fortrolighed og respekt for
forskellighed. Relationer, hvor forskellighed opleves
som en styrke, og hvor en konstruktiv konflikt
løsning ligefrem kan bidrage til at knytte tættere
bånd til hinanden.

• Hvad er en god ven?
• Hvornår er jeg en god ven?
• Hvornår er jeg ikke en god ven – og hvorfor?
• Hvordan kan jeg bidrage til at skabe præstationsfrie rum for mig selv og andre?

• voksne omkring unge støtter, styrker og udfordrer
unge til at skabe og vedligeholde robuste fælles
skaber, hvor alle gør deres bedste for at være en
god ven.
• voksne omkring unge skaber rammer for præsta
tionsfrie fællesskaber, hvor unge trygt kan være sig
selv og udvikle gode venskaber.
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• Hvad er et robust fællesskab for mig?
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IDÉER TIL HANDLINGER
Sammen om unges trivsel
Etabler forpligtende samarbejder og fælles aftaler
mellem skole/ungdomsuddannelse og forældre for at
skabe gode rammer for unges fællesskaber.
Tilbyd værktøjer og inspiration til trivselsaftaler, som
skoler, ungdomsuddannelser, forældre og unge kan tage
udgangspunkt i.
Målgruppe: Politikere, forvaltning, forældre, unge, skoler
og ungdomsuddannelser

Foreningslivet – en sikker base i unges liv
Gå i dialog med foreningslivet om, hvordan der kan
skabes mulighed for, at unge kan deltage i aktiviteter og
'hyggesport' uden et konkurrenceelement. Aktiviteter,
hvor trænernes fokus er på det sociale, på fællesskabet
og på fastholdelsen af unge i foreningslivet.
Foreningslivet skal tilbyde aktiviteter og faciliteter, hvor
unge ikke skal tilmelde sig på forhånd. Foreningslivet
skal være et sted, hvor unge kan mødes, danne venskaber og have det sjovt – både i ordinære og præstationsfrie aktiviteter.
Målgruppe: Politikere, forvaltning og kultur- og fritidsliv

Støtte til præstationsfrie aktiviteter og ungenetværk
Forældre, skoler, ungdomsuddannelser, kultur- og fritidsliv skal tilbyde rammer, hvor unge kan engagere sig i
fritidsaktiviteter, der giver dem mulighed for at:
• tale frit og venskaber kan opstå
• engagere sig i aktiviteter, der er meningsfulde for
dem selv, og hvor de kan gøre noget for andre
• tale sammen og blive klogere på, hvad en god ven er
i både den virtuelle og virkelige verden
• mødes med andre generationer om et fælles tema
eller interesse
• være i dialog med forældre
• møde synlige voksne.
Målgruppe: Politikere, forvaltning, forældre, kultur- og
fritidsliv, skoler og ungdomsuddannelser
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STYRKE I FORSKELLIGHED

Hvad er på spil?
Unge oplever, at de skal være idealerne og indfri egne og
andres forventninger. Idealerne bliver en standard, unge
føler, de skal leve op til. Dermed er idealer ikke noget,
de kan lade sig inspirere af eller stræbe efter. Det skaber
høje forventninger til, hvordan man som ung skal være,
hvordan man skal se ud, og at man skal være god til alt.
Unge beskriver, at det konstante pres for at leve op til
idealerne uden rigtigt at komme i mål, udfordrer deres
trivsel, deres fællesskaber og følelsen af at være god
nok.
Hvis man som ung ikke lever op til idealerne eller på
anden måde skiller sig ud, kan det skabe en følelse af
utilstrækkelighed. En følelse, unge sjældent deler med
andre. Det kan betyde, at unge i stedet trækker sig fra
fællesskabet og bebrejder sig selv.

Unges mulighed for at udfolde deres interesser, køn,
krop og seksualitet er afgørende for deres trivsel og sociale liv. Hvis der i fysiske og digitale fællesskaber ikke er
plads til forskellighed, har det betydning for, hvor ærligt
unge kan fremstille sig selv. Flere unge oplever, at de
ikke kan være dem, de er, hvis det er uden for normen,
fordi forskellighed ses som en svaghed i fællesskabet.
Unge mangler fællesskaber, hvor de oplever tryghed i og
motivation til at være dem de er, hvor forskellige kompetencer, perspektiver og baggrunde ses som en styrke,
der bidrager til fællesskabet.

Ikke alle, selvfølgelig ikke, men et stadigt
stigende antal unge er mere socialt
engageret, mere pligtopfyldende og langt
mere optaget af at leve op til samfundets
idealer. Så når man siger, at ungdommen
ikke er, hvad den har været, så er det
for en sjælden gang i historien faktisk
sandt. Men i en underlig omvendt udgave
af, hvad den sætning traditionelt har
betydet. Problemet er ikke, at I mangler
dannelse og sans for pligt, og det er slet
ikke, at I mangler skam i livet, men at I
har for meget af den. En skam, der fører til
psykiske lidelser og diagnoser.
Christian Hjortkjær Utilstrækkelighed – hvorfor den
nye moral gør de unge psykisk syge
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VI ER PÅ RETTE
VEJ, NÅR

SPØRGSMÅL TIL
REFLEKSION OG DIALOG

• unge oplever at være en del af fællesskaber med
plads til forskellighed, hvor unge kan være sig selv
både på gode og dårlige dage.

• Hvornår kan jeg være mig selv og blive anerkendt for det?

• voksne omkring unge støtter unge i at styrke deres
relationer og evne til at samarbejde.

• Hvordan giver jeg plads til forskellighed?

• Hvad værdsætter jeg hos andre?

• Hvordan kan vi bruge hinandens forskelligheder til at styrke fællesskabet?
• unge oplever, at der er fokus på processen og
samarbejdet frem mod et mål.
• unge oplever tydelige rammer for, hvornår de er i
mål og har gjort det godt nok.
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IDÉER TIL HANDLINGER
Fokus på forskellighed som en styrke for fællesskabet
Skoler og ungdomsuddannelser skal arbejde med at
italesætte forskellighed som en styrke.

Fagenes vægtning sidestilles
Giv mulighed for, at forskellige evner og kompetencer i
højere grad kan sættes i spil.

Viden og værktøjer til forældre
Tilbyd forældre viden og værktøjer til at støtte og styrke
unges trivsel.

Der skal igangsættes initiativer med fokus på, at forskellighed kan være en inspiration og en styrke, der giver
flere perspektiver på fx løsningen af en opgave.

Tilgodese og anerkend, at unge har forskellige forudsætninger og kompetencer, og giv dem mulighed for at
opleve, at alle kompetencer er vigtige og kan bidrage til
fællesskabet og til løsning af opgaver.

Tilbyd forældre indsigt i ungdomskulturen og mulige
trivselsudfordringer, og giv værktøjer, der klæder forældre på til at indgå i en åben, støttende og udfordrende
dialog med unge.

Tillæg alle fag i skoler og på ungdomsuddannelser lige
status og værdi.

Målgruppe: Forvaltning, skoler og ungdomsuddannelser

Unge skal præsenteres for forskellige vinkler på verden,
måder at leve på og veje mod forskellige liv og karrierer.
Det kan være gennem ung-til-ung-samtaler eller møde
og dialog med voksne om deres vej til der, hvor de er i
dag.

Målgruppe: Skoler og ungdomsuddannelser

Målgruppe: Skoler, ungdomsuddannelser og forældre
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MANGE VEJE TIL GODE LIV

Hvad er på spil?
Mange unge i Gentofte beskriver sig selv som privilegerede, men føler samtidig, at med mange muligheder
følger et stort ansvar. Flere unge i Gentofte oplever en
usagt forventning om, at de skal opnå de samme gode
livsvilkår for sig selv som deres forældre. Altså at de
skal tage en stx, en lang videregående uddannelse og
efterfølgende skabe sig en succesrig karriere med et
vellønnet job.
Unge oplever ikke, at der er plads til og accept af at ville
noget andet. De ønsker flere forskelligartede fortællinger om gode liv og vejen dertil. Plads til at afprøve og
udforske egne drømme og skabe et meningsfuldt liv for
sig selv. Mulighed for at opleve, at samarbejdsevner og
sociale kompetencer vægtes højere på en arbejdsplads
end gode karakterer.

Unge ønsker større fokus på, at vejen gennem livet
sjældent er direkte og uden bump. Unge efterspørger
voksne, der tør fortælle om deres op- og nedture, og
hvordan det har været med til at forme dem. Unge vil
mødes af voksne, der er nysgerrige, og som støtter, styrker og udfordrer unge i at finde deres egen vej i livet.
Unge efterspørger større forståelse og respekt for, at vi
kan have forskellige drømme for fremtiden og har brug
for plads til at finde vores egen vej. Og selvom vi måske
har de samme mål, så kan vores vej dertil forme sig helt
forskelligt.

Hvis jeg ikke er en succes, hvad er jeg så?
En taber? Normal? Er det sort/hvidt?
Er der ikke mange mellemstationer?
[…]
Unge skal ikke være en fjende af
virkeligheden.
Virkeligheden gør ondt, er vilkårlig og
består af lærerige op- og nedture.
Kasper Morville, Sognepræst, minicamp Ung i en
præstationskultur den 9. marts 2022
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VI ER PÅ RETTE
VEJ, NÅR

SPØRGSMÅL TIL
REFLEKSION OG DIALOG

• unge føler sig tilstrækkelige.

• Hvad er et godt liv for mig?

• voksne omkring unge styrker, støtter og udfordrer
unge i at finde deres egen vej i livet og er bevidste
om, at mål og drømme kan ændre sig undervejs.

• Hvad er et godt liv for andre?

• unge møder forskellige fortællinger om gode liv.

• Hvorfor sammenligner vi os med andre?

• unge har en forståelse af, at livet er præget af
tilfældigheder, valg og fravalg, op- og nedture.

• Hvordan skaber vi fællesskaber, der giver plads til hinanden?
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• Hvordan kan jeg skabe et godt liv for mig selv?
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IDÉER TIL HANDLINGER
Ungefortællinger
Producér podcasts, videoer og oplæg af, om og med
unge, der kan bruges på skoler og ungdomsuddannelser
og samtidig kan tilgås af fx forældre og unge selv. Det
kan være et ungedrevet initiativ med støtte fra erfarne
podcast-, video- og foredragsfolk. De kan fx indeholde
fortællinger om unges oplevelser med præstations- og
perfekthedskultur, og hvad der kan fremme trivsel og
stærke fællesskaber. Disse fortællinger skal vise, at man
som ung ikke er alene om at have udfordringer.

Gentofte taler sammen
Skab samtalekort og refleksionsruter, hvor unge og
voksne kan tage en aktiv pause og starte en samtale. De
skal være nemme at få fat i, være offentligt tilgængelige
og kunne bruges af flere, fx i undervisning eller over
middagsbordet.

Målgruppe: Politikere, forvaltning, skoler, ungdomsuddannelser, kultur- og fritidsliv, forældre og unge

Målgruppe: Politikere, forvaltning, kultur- og fritidslivet,
skoler og ungdomsuddannelser, forældre og unge

Det skal bidrage til, at man enten alene, parvis eller i
mindre gruppe starter samtaler om fx venskaber, præstations- og perfekthedskultur og veje til gode liv.

Dit valg er ikke endegyldigt
Skab en kampagne målrettet unge, der sætter fokus på,
at valg meget sjældent er endegyldige, men en måde at
bevæge sig fremad på. Hvis valget viser sig ikke at være
det rigtige, kan man træffe et nyt.
Kampagnen kan blandt andet sætte fokus på, at et fravalg kan være et tilvalg. Fx kan et nej til sociale aktiviteter være et tilvalg af tid til sig selv, og valg af uddannelsesretning er ikke et definitivt karrierevalg.
Målgruppe: Politikere, forvaltning og unge
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TRIVSELSKOMPAS

For at understøtte implementeringen af anbefalingerne har vi udviklet et trivselskompas, der skal bidrage til at sikre udvikling, kvalitet og forankring
i det langsigtede og fælles arbejde med at støtte, styrke og udfordre unge i at håndtere præstations- og perfekthedskultur på godt og ondt.

FREMME AF UNGES
GENERELLE TRIVSEL
Fokus på at fremme unges generelle trivsel
blandt andet ved at skabe mulighed for,
at unge kan gøre noget aktivt, gøre noget sammen
og gøre noget meningsfuldt.

START HURTIGST MULIGT
Forebyggelse gennem tidlige indsatser skaber mulighed
for at forhindre problemer i at opstå eller vokse sig store.

HANDLEMULIGHEDER
PÅ FLERE NIVEAUER
Der skal være indsatser på både samfunds-,
gruppe- og individniveau. På den måde kan vi i
fællesskab og på alle arenaer bidrage til at skabe
gode rammer for unges trivsel.

BEDST FORELIGGENDE VIDEN

UNGE INDDRAGES

Forsknings-, evidens- og teoribaserede indsatser prioriteres i samarbejde med unge.

Unge skal inddrages og tage medansvar for
at skabe ungeliv i balance.

LANGE SEJE TRÆK

GODT FOR DE FLESTE,
NØDVENDIGT FOR NOGLE

Det tager tid at ændre en kultur. Derfor er det nødvendigt at prioritere helhedsorienterede og langsigtede
indsatser med fokus på kontinuitet, vedholdenhed og
tålmodighed i arbejdet med at styrke unges trivsel.

Arbejdet skal bidrage til at løfte den generelle trivsel
blandt unge, hvilket også kan have en positiv betydning
for unge med et særligt behov.

IKKE YDERLIGERE PRES
Indsatser skal ikke skabe yderligere pres på unge.
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Fremad, fremad
Fremad, fremad skriger fremdriftsreformen Skriger din telefons tågehorn, når den ringer om morgenen Men du behøver skam
slet ikke en alarm for konstant at være i alarmberedskab

Fremad, fremad Og så derudad For der er så meget du skal nå

Den der løbetur Instagram Worthy havregrød og selvtortur, for når du tænker på fremtiden halser du altid håbløst bagefter dit
ur

Fremad, fremad Skriger din ubesluttede fremtid Skriger dit mindreværdsvandvid Der dagligt kræver, at du holder alle døre åbne

på samme tid, og du farer rundt som en flue i et glas En adrenalinberuset travhest Så du er sikker på, at en kubikmillimeter af det potentiale
ikke går tabt

Fremad, fremad Scroller i dit feed Think different, just do it, maybe it’s maybeline Du skal have noget nyt, være noget nyt,

Unboxe selvet dagligt for at være med på moden Tik tok siger Tik tak, tiden går Selvtak, for selvhad Og den utilstrækkelighed, der opstår Når
man sluges af en algoritme Lammes af alt det du kunne og helt bestemt burde være

Fremad, fremad Skriger noget, mens du famler

blindt For at finde fodfæste I en flux, der altid kræver handling Flagrende fingre griber efter det uhåndgribelige I frygten for at træde et skridt
i den forkerte retning

Fremad, fremad Skriger dit karakterblad Dine 10-taller, der kunne have været 12-taller Dine likes, der kunne

have været flere Din fest, der kunne have været sjovere Og dine venner, der kunne have været flere Dine forældre, der kunne have været mere
stolte Selvom du ved, de taler sandt, når de siger, at de er stolte, og de elsker dig Men du alligevel ikke tror på dem I det mindste kunne det bare
ligne det på Facebook og ligne det, når du mødte ind i skolen efter endnu et mental breakdown, som ingen så

Fremad, fremad Skriger

samfundets stemmer Der nok kommer et sted fra Men runger højest indefra Fremad, fremad Selvhad og fremtid Hvad skal du blive til? Bedre
end de andre Men aldrig rigtig sige det Du skal være Den, der altid løber Men kun sveder for tillukkede skodder Den, der løber fremad Men
aldrig rigtig stopper.
Nicoline Christensen
Fremført ved minicamp Ung i en præstationskultur den 9. februar 2022
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VS: Høringsmateriale til Folkeoplysningsudvalget, med frist for høringssvar mandag d. 4. april kl. 8.00.
Fra: Katja Salomon Johansen <katjasalomonjohansen@gmail.com>
Sendt: 3. april 2022 21:54
Til: Tine Koch-Jensen (tkj) <TKJ@Gentofte.dk>
Emne: Re: Høringsmateriale til Folkeoplysningsudvalget, med frist for høringssvar mandag d. 4. april kl.
8.00.
Kære Tine
Jeg giver mine kommentarer direkte til udvalget men Susanne Korsgaard som er medlem af BUS og FOU har
følgende kommentar:
I har lavet et flot stykke arbejde. Jeg har nogle tanker, som er svære at konkretisere. Jeg blev meget
optaget af den bog, du anbefalede. Utilstrækkelig af Christian Hjortkjær. Jeg fik virkelig tankegods.
Derfor synes jeg at vi i Gentofte skal slå et slag for vores allesammens fælles utilstrækkelighed.
I skriver under afsnittet Mange veje til et godt liv, at ingen unge skal føle sig utilstrækkelig. Måske skulle
man netop skrive, at vi er godt på vej, når vi forstår, at utilstrækkelighed er et livsvilkår for ALLE. Ingen er
perfekte, og netop det uperfekte giver variation og dynamik.
Og denne tese kunne så indgå under Trivselskompasset under delen, hvor de unge skal indrages og tage
ansvar for en diskussion af en balanceret perfektheds- og præstationskultur. Noget med at de unge skal
inddrages i drøftelser om, hvordan vi får italesat utilstrækkelighed som livsvilkår.
Mvh
Katja
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Høringssvar fra Handicaprådet på ”Et ungeliv i balance”
Anbefalinger fra Opgaveudvalget ”Unges trivsel – sammen og hver for sig”
Jeg takker på rådets vegne for muligheden for at afgive høringssvar til opgaveudvalgets
anbefalinger.
Handicaprådet kan generelt tilslutte sig udkastets betragtninger og de anbefalinger, det
indeholder.
Vi er enige i, at de beskrevne forhold er generelle for unge mellem 13 – 25 år i Gentofte som
i mange andre kommuner i Danmark, og det gælder dermed også for unge med handicap.
Vi vil imidlertid gerne henlede opmærksomheden på nogle forhold, der gør situationen
specielt udfordrende for unge borgere med handicap, uanset handicappets art. Forholdene
vil naturligvis være individuelle, og løsningerne, der skal til for at kompensere handicappet,
vil derfor også variere meget.
Vi vil lade det være op til opgaveudvalget at afgøre, om nedenstående skal have en plads i
de generelle overvejelser og det trivselskompas, der lægges op til. Overvejelserne er – set
fra rådets side – vigtige overvejelser forvaltningen bør gøre sig.
Kommunens unge med handicap udgør to meget forskellige grupper:
-

Unge på bosteder
Unge i eget hjem
Personalets rolle omkring unge med handicap på bostederne er meget central og
giver muligheden for en professionel tilgang til de unges problemer - i modsætning til
den unge
med handicap i eget hjem. Her er det familien, der er det oftest ikke professionelle
anker.

Den unge i eget hjem vil ofte være i et inkluderende forløb, hvor de generelle forhold,
anbefalingerne adresserer, vil være de samme og måske endda forstærket grundet den
unges særlige behov. Modsat vil den unge på bostedet ofte have et tilrettelagt forløb
håndteret af professionelle.
Der er i alle sammenhænge, hvor unge med handicap optræder, behov for en særlig indsats
sammen med den unges pårørende, idet man gennem involveringen af de pårørende ofte
kan styrke familien og de nære omgivelsers muligheder for at støtte og afklare den unge.
Enhver familie med en ung med handicap har særlige udfordringer, der kræver kvalificeret
bistand.
Gruppen 13 - 25 år involverer problematikken omkring de 18 år, hvor man bliver voksen.
Den udfordring, det er for en familie og en ung med handicap, har krav på en hel særlig
opmærksomhed for at sikre, at den unge får de optimale muligheder for trivsel på de nye
vilkår, det giver at blive voksen, og få ansvar også for sin egen sårbarhed. Her er der ofte

behov for grundig professionel indsats såvel for gruppen af unge på bosteder som for unge
med handicap i eget hjem.

På Handicaprådets vegne

Hans Rasmussen
Formand

