GENTOFTE KOMMUNE

/GENTOFKMU

Referat af
møde i
opgaveudvalget Unges Sundhed
og Trivsel
Mødetidspunkt 08-06-2020 17:00
Mødeafholdelse Kranhallen på Ungdomsskolen, Bregnegårdsvej 21B, 2900 Hellerup

Protokollen blev læst
og mødet hævet kl.:

20:00

Tilstede: Andreas Weidinger, Michael Fenger, Ulrik Borch, Katja S. Johansen,
Johannes Sebastian Lundgaard, Henrik Cornelius, Julie Rühmann Cerkez,
Anne Borch, Mai Møller Nielsen og Bjørn Otto Juhl Hansen
Fraværende: Sengyl Saini (afbud), Freja Krog Dons (afbud), Jo Coolidge
(afbud) og Louise Lund Frandsen (afbud), Nina Sønderberg Tram

Indholdsfortegnelse
Opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel
08-06-2020 17:00

1 (Åben) 7. møde i opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel den 8. juni 2020 ........ 3
Offentlig titel ............................................................................................................. 3

Side 2

1 (Åben) 7. møde i opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel den 8. juni 2020
Offentlig titel
Sags ID: EMN-2020-01448
Resumé
Opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel holder den 8. juni sit syvende møde.
Mødet har til formål at skabe en fælles forståelse for den forandring udvalget ønsker at opnå, og
hvordan denne forandring kan sikres.
Herudover har mødet til formål at udvælge og kvalificere konkrete initiativer, der kan medvirke til at
forebygge unges indtag af alkohol og andre rusmidler, og højne trivslen.

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 sjette møde den 6. februar. Med udgangspunkt i udvalgets mange
perspektiver og input, og elementer fra den islandske model drøftede udvalget et udkast til en
forandringsmodel for udvalgets arbejde. Modellen beskriver udvalgets strategiske retning,
målsætninger og indsatsområder, og er tænkt som et værktøj der skal bidrage til at sikre høj
kvalitet og fokus i arbejdet med at skabe de bedste rammer for unges sundhed og trivsel. Med
afsæt i denne forandringsmodel formulerede udvalget udkast til konkrete indsatsforslag, der kan
bidrage til at nedbringe unges indtag af alkohol og andre rusmidler, og højne deres trivsel.
Herudover nedsatte udvalget to arbejdsgrupper, der skulle suppleret, udvælge og kvalificere
opgaveudvalgets indsatsforslag i forhold til hhv. at højne trivslen og nedbringe indtaget af alkohol
og andre rusmidler.
Opgaveudvalget mødes næste gang den 8. juni i Kranhallen på Ungdomsskolen,
Bregnegårdsvej 21 B, 2900 Hellerup, kl. 17.00 - 20.00. Der vil til mødet være en let forplejning.
Mødet vil blive gennemført under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Dagsordenen for mødet er:
• Velkomst og præsentation af ny mødeplan
• Opsamling fra 6. møde (forandringsmodel og initiativer)
• Præsentation fra de to arbejdsgrupper
• Workshop #1: Udvælgelse af initiativer
o Eventuelt nye initiativer
o Kvalificering via forandringsmodel
• Aftensmad
• Workshop #2: Prioritering af initiativer
• Opsamling
• Næste skridt og tak for i aften.

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

1. At udvalgets nye mødeplan godkendes
2. At udkast til forandringsmodel for udvalgets arbejde drøftes
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3. At udvalget udvælger, supplerer og kvalificerer konkrete initiativer, der kan bidrage til at
nedbringe unges indtag af rusmidler, og højne deres trivslen

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Møde i opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel den 8. juni 2020.
Formanden for opgaveudvalget, kommunalbestyrelsesmedlem Andreas Weidinger bød
velkommen til opgaveudvalget.
Mathias Gran Olander og Mads Sune Andersen, der faciliterer opgaveudvalget, redegjorde
for dagens program.
Formandsskabets forslag til ny mødeplan blev gennemgået og godkendt.
Herefter blev udvalget præsenteret for en kort opsamling fra sjette møde og det arbejder
der er foregået frem mod det syvende møde.
For at sikre en fælles forståelse for den forandring udvalget ønsker at opnå, og hvordan
denne forandring skal sikres, genbesøgte, drøftede og kvalificerede udvalget
forandringsmodel og målsætning, og formulerede udkast til formål.
Udvalget blev præsenteret for en række indsatsforslag fra de to arbejdsgrupper, der
efterfølgende skal drøftes og suppleres yderligere på det kommende udvalgsmøde den
25. august.
For at sikre enighed omkring udvalgets ønskede formål, udsendes udkast hertil til
kommentering af udvalgets medlemmer efter mødet.
Udvalgets formand Andreas Weidinger rundede mødet af.
Bilag
.
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