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1 (Åben) Første møde i opgaveudvalg om ungepolitik i Gentofte Kommune
 
Sags ID: EMN-2015-15498

Resumé
Opgaveudvalget om Ungepolitik mødes første gang for at lære hinanden at kende og få en fælles 
forståelse af udvalgets opgaver. 

Baggrund
På det første møde skal vi først og fremmest lære hinanden at kende. Derfor må alle gerne 
medbringe en ting, der fortæller noget om jer selv, og som I skal bruge til at præsentere jer for 
resten af udvalget. 

Bagefter skal vi tale om udvalgets opgave, der er beskrevet i et såkaldt kommissorium. Se bilaget 
Kommissorium for Opgaveudvalg - Ungepolitik for Gentofte Kommune. Indtil nu har Ledetråde for 
det gode ungeliv været en del af Gentofte Kommunes arbejde med unge. Ledetrådene vil blive 
præsenteret på mødet, men du kan også læse om dem her: www.detgodeungeliv.gentofte.dk. 
På baggrund af alt dette skal vi tale om vores forventninger til ungepolitikkens form og indhold.

I opgaveudvalget finder vi selv ud af, hvornår og hvordan vi vil mødes. Opgaveudvalget har en 
formand, Michael Fenger, og en næstformand, Anne Hjort, der tilsammen kaldes formandskabet.

Formandskabet foreslår følgende plan for møderne:
 

For at komme godt i gang med arbejdet, skal vi vide noget om unge, og derfor skal vi prøve kræfter 
med Quizzen – hvad ved vi om unge? 

Den sidste del af mødet bliver gruppearbejde, hvor vi med udgangspunkt i en række portrætter af 
unge skal tale om, hvad der er vigtigt for et godt ungeliv.

Vi runder mødet af med at tale om, hvordan mødet har været, og hvilke forventninger vi hver især 
har til at samarbejde om at lave et forslag til en ungepolitik.
På mødet serveres kaffe, te, vand og frugt.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller
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Til Opgaveudvalget – Ungepolitik for Gentofte Kommune:

1. At udvalget drøfter og vedtager udvalgets møder og mødernes tema.

2. At udvalget drøfter relevante perspektiver på ungelivet, der kan blive en del af de 
kommende møder.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formanden bød velkommen og opgaveudvalgets medlemmer præsenterede sig for 
hinanden med udgangspunkt i en medbragt ting. De mange ting vidnede om 
opgaveudvalgets brede sammensætning og mangfoldige perspektiver på ungelivet: 
håndbold, trommestikker, agurk, høretelefoner, LP, fodbold, bog, flyver, kuglepen, bog, 
globus, øvetromme, borgmesterkæde, løbesko, notesbog, vaskebjørn, håndboldtrøje.

Erfaringerne fra den nye politiske arbejdsform skal opsamles for at få mulighed for at 
evaluere og justere arbejdsformen undervejs. Forskerne Eva Sørensen og Jacob Torfing 
skal stå for evalueringsarbejdet, og forskerne deltog på mødet. I praksis bliver det ph.D. 
studerende Kristina Krüger Hansen, der vil følge de kommende møder i opgaveudvalget.

Af kommissoriet fremgår det, at arbejdet i opgaveudvalget skal tage udgangspunkt i De 
fem ledetråde for det gode ungeliv. Hensigten med ledetrådene er at etablere en fælles 
tilgang til en koordineret ungeindsats med henblik på, at alle unge har et godt ungeliv.
Ledetråde for det gode ungeliv sætter de unge i centrum for en fælles indsats. Formålet er, 
at styrke de unges handlekompetencer, så de kan tage større ansvar og få større 
indflydelse på eget liv og egen udvikling. Det handler blandt om at styrke samarbejdet om 
at skabe det bedst mulige udgangspunkt og grundlag for, at de unge trives, uddanner sig 
og i sidste ende kan forsørge sig selv. Medlemmerne fik udleveret postkort med de fem 
ledetråde. Ledetrådene er også beskrevet her: www.detgodeungeliv.gentofte.dk. 

Kommissoriet blev gennemgået med henblik på at skabe fælles forståelse af, hvad der er 
formålet med og rammerne for udvalgets arbejde. Der var ikke nogen spørgsmål. 

Planen for de kommende møder i opgaveudvalget blev fremlagt og vedtaget som en 
foreløbig plan, der løbende kan tilpasses, hvis det bliver nødvendigt. Mødedatoerne for 
2016 er ikke endeligt fastlagt, men fremsendes til opgaveudvalgets medlemmer hurtigst 
muligt.

Opgaveudvalget vedtog, at arbejdsgrupper nedsættes løbende i forbindelse med de 
kommende tre møder. Formålet med arbejdsgrupperne er at få researchet og fagligt belyst 
relevante problemstillinger, antagelser eller ideer.

Dernæst quizzede opgaveudvalget sig igennem en række centrale fakta om unge i 
Gentofte, og der blev omdelt et faktaark med oplysningerne efterfølgende. 
Quizzen udfordrede medlemmernes umiddelbare antagelser om unge i Gentofte. 
Opgaveudvalget var især overrasket over, hvor stor en andel af de unge, der tit eller 
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meget tit føler sig ensomme samt hvor mange unge i alderen 20-24 år, der hverken er i 
uddannelse eller beskæftigelse.

Opgaveudvalget havde en indledende drøftelse af medlemmernes synspunkter på det 
gode ungeliv. Drøftelsen var struktureret som en øvelse i tre grupper, hvor medlemmerne 
med udgangspunkt i quizzen og en række portrætter af unge satte deres egne ord på 
muligheder og udfordringer i det gode ungeliv.

Synspunkterne blev efterfølgende drøftet i en fælles opsamling og struktureret med 
henblik på, at perspektiverne kan indgå i de kommende temadrøftelser. Opgaveudvalget 
fremhævede følgende tre perspektiver, der hver især dækker over både muligheder og 
udfordringer i det gode ungeliv:

• Identitet – at finde sig selv og sin egen vej i livet
• Valg i livet – mange muligheder og store forventninger
• Rammer for ungelivet i Gentofte

Den fælles opsamling blev dokumenteret, således at materialet kan indgå i 
opgaveudvalgets videre arbejde.

Som afslutning på mødet takkede formanden for det store engagement. Herefter delte 
medlemmerne deres forventninger til samarbejdet om ungepolitikken med hinanden.

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg - Ungepolitik for Gentofte Kommune (697371 - EMN-2015-
15498)


