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Resumé
Dette temamøde fokuserer på ungedemokrati og involvering. Ambitionen er, at vi i 
Gentofte Kommune skal blive bedre til at samarbejde med unge. Derfor skal vi på mødet 
drøfte modeller for fremtidig, kontinuerlig ungedialog. Vi skal desuden have en status på 
arbejdet i arbejdsgrupperne.

Baggrund
Når opgaveudvalget mødes fjerde gang, skal vi først have en status fra arbejdsgrupperne og 
bagefter drøfte, hvordan vi i Gentofte Kommune kan blive bedre til at inddrage, samarbejde og 
samskabe med unge. 

Udgangspunktet for temadrøftelsen er Gentofte Kommunes fem ”ledetråde for det gode ungeliv”. 
Ledetrådene lægger op til, at vi skal involvere de unge i alt, hvad der handler om dem, og give de 
unge mulighed for at tage større ansvar. Alle unge skal nemlig have mulighed for at engagere sig 
og derigennem sætte deres eget aftryk på samfundet, på deres eget og andres liv. Og endelig skal 
unge have mulighed for at deltage i demokratiet. 

Der er mange måder at engagere sig på – eksempelvis i foreninger, i elevråd eller som frivillig. Det 
er alt sammen en del af vores demokrati og samarbejde, og det skal vi med ungepolitikken være 
med til at udvikle. 

Vi har inviteret en række gæster til at deltage i temadrøftelsen. Det er både unge og voksne, der 
har forskellige erfaringer med ungedemokrati og -involvering. Vi starter med at interviewe 
gæsterne, og præsenterer som en del af interviewet relevante fakta om temaet.

Efterfølgende får vi en introduktion til det, der kaldes deltagelsesstigen. En model, vi bagefter kan 
støtte os til i gruppearbejdet. 

Når Gentofte Kommune i fremtiden skal blive bedre til at samarbejde med unge, er det relevant at 
tage udgangspunkt i deltagelsesstigen.

Roger Hart er professor i udviklingspsykologi, og har udviklet en deltagelsesstige med otte trin. 
Han skelner mellem stigens tre nederste trin, som beskriver ikke-deltagelse eller symbolsk 
deltagelse samt fem trin, som beskriver en stigende grad af ægte deltagelse. Det er en ambition, at 
vi i enhver proces befinder os på ét af deltagelsesstigens fire øverste trin: 
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Det er vigtigt at understrege, at det aldrig er et endegyldigt mål at nå det ottende og øverste trin i 
deltagelsesstigen. Tværtimod er det et mål, at vi bevidst tager stilling til, hvordan deltagelsen kan 
foregå og give mening – både for de unge og for andre involverede.

I gruppearbejdet skal vi drøfte og udvikle modeller for ungedemokrati og involvering. Bagefter skal 
vi beslutte, (1) hvilke modeller der bedst giver de unge mulighed for at engagere sig og få 
indflydelse. Efterfølgende skal vi udvikle og kvalificere modellerne og måske finde på flere og 
bedre modeller på campen i marts. 

Vi skal også beslutte, (2) om der er behov for nye arbejdsgrupper. 
Formandskabet (Anne og Michael) foreslår, at vi nedsætter en arbejdsgruppe, der kan arbejde 
med planlægningen af campen. 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, hvilke modeller der skal arbejdes videre med på campen.

2) At opgaveudvalget beslutter, om der skal nedsættes nye arbejdsgrupper.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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