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Sags ID: EMN-2021-05127 
 
Resumé 
Opgaveudvalget skal på deres første møde skabe et godt fælles udgangspunkt for udvalgets 
videre arbejde. Udvalget skal drøfte og godkende mødeplanen. Slutteligt skal deltagernes 
motivation for deltagelse og perspektiver på unges trivsel bringes i spil. 
 
 
Baggrund 
Formålet for opgaveudvalgets første møde er først og fremmest, at udvalgets medlemmer 
skal mødes og lære hinanden at kende, for at skabe et godt fælles udgangspunkt for det 
videre arbejde i udvalget.  
Deltagerne skal dele deres motivation for deltagelse og perspektiver på unges trivsel, for 
fx at nuancere begreberne præstations- og perfekthedskultur, og påbegynde 
problemafklaringen inden for unges trivsel. Slutteligt skal mødeplanen gennemgås, drøftes 
og godkendes. 
 
Dagsorden for første møde i opgaveudvalget: 

 Velkomst og navnerunde 
 Baggrund og opgave for opgaveudvalget  
 Deltagernes personlige motivation for at deltage 
 Gennemgang, drøftelse og godkendelse af mødeplan 
 Faglig indspark og samtaler om præstationspres og perfekthedskultur 
 Opsamling og afrunding 
 Næste møde og tak for i aften 

 
 
Medlemmerne af opgaveudvalget er blevet udleveret bogen Utilstrækkelig af Christian 
Hjortkjær og et resumé over Center for Ungdomsforsknings rapport Gentofte 
Ungdomsprofil 2020. Materialet er inspiration og ikke obligatorisk læsning. 
 
 
Indstilling 
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
til opgaveudvalget Unges trivsel – Sammen og hver for sig: 

1) At udvalget godkender mødeplanen. 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
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