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1 (Åben) Dagsorden til tredje møde i opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-04362 

 

Resumé 
Opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel holder den 4. september sit tredje møde. Mødet har til 
formål at drøfte anbefalinger til undersøgelses-forløb fra arbejdsgruppen Røgfri skole-
/undervisnings- og arbejdstid, og beslutte om et undersøgelses-forløb skal igangsættes. Herudover 
skal opgaveudvalget drøfte yderligere anbefalinger til en ændring af unges rygevaner. 
Opgaveudvalget vil også blive præsenteret for aktuelle trivselstiltag på Aurehøj Gymnasium og 
muligheden for at deltage i en arbejdsgruppe, der skal strukturere en drøftelse af mulige 
anbefalinger i forhold til at højne unges trivsel. 

 
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 afholdt deres andet møde den 19. juni 2019, hvor der blev samle op på den 
gennemførte konference ´Knæk kurven´ den 13. maj. På konferencen blev udvalgets medlemmer 
og andre relevante personer omkring unge klædt på til det kommende arbejde. På andet møde 
skulle deltagerne også kvalificere idéer og prøvehandlinger og skabe et større fælles 
vidensgrundlag ift. rygning og elementerne i Den Islandske model.  
 
Fokus på tredje møde den 4. september vil være på unges rygevaner. Opgaveudvalget skal bl.a. 
drøfte muligheden for at implementere røgfri undervisningstid i Gentofte Kommune, med bred 
opbakning fra både forældre, elever, personale, ledelse og faglige organisationer mf. 
Herudover bliver opgaveudvalget præsenteret for aktuelle trivselstiltag på Aurehøj Gymnasium 
som optakt til en videre drøftelse på fjerde møde, samt muligheden for at deltage i en 
arbejdsgruppe, der skal strukturere en drøftelse af mulige anbefalinger i forhold til at højne unges 
trivsel. 
 
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 

 Kort tilbageblik på opgaveudvalgets foregående møde 

 Tilbagemelding og drøftelse fra arbejdsgruppen Røgfri skole-/undervisnings- og arbejdstid 

 Aftensmad 

 Opsamling på idéer fra opgaveudvalgets andet møde  

 Præsentation af trivselstiltag på Aurehøj fra et elevperspektiv 

 Drøftelse af muligheden for at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal strukturere en drøftelse 
af mulige anbefalinger i forhold til at højne unges trivsel 

 Opsamling og det videre forløb for opgaveudvalgets arbejde, herunder en vurdering af 
behovet for at igangsætte arbejdsgrupper. 

 Tak for i dag 
 

Indstilling 
Social & Sundhed og Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 



 

Side 4 

Til opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel: 
 

 At anbefalingerne fra arbejdsgruppen Røgfri skole-/undervisnings- og arbejdstid drøftes 

 At der på baggrund af anbefalingerne fra arbejdsgruppen Røgfri skole-/undervisnings- og 
arbejdstid vurderes, hvorvidt der skal igangsættes et undersøgelses-forløb 

 At præsentationen af trivselstiltag på Aurahøj tages til efterretning  

 At behovet for at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal strukturere en drøftelse af mulige 
anbefalinger i forhold til at højne unges trivsel vurderes 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Uddrag af Aurehøjs trivselsundersøgelse - Unges Sundhed og Trivsel (3096845 - EMN-2019-

04362) 
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