
Referat 
Mental sundhed hos børn og unge

4. maj 2022 kl. 16:30
Mødested: ML 1 – Hindsgavl

Mødedeltagere:

Afbud: 
Ingen afbud.

Dagsorden
1.  Velkomst og gennemgang af dagsorden v. formand 1
2.  Præsentation af øvrige medlemmer 2
3.  Opsamling fra forrige møde v. Sara Jensen 3
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5.  Tema: Aktive fællesskaber, oplæg og drøftelse v. alle 5
6.  Tema: Forældre, oplæg og drøftelse v. alle 7
7.  Næste skridt og kommende møder 8

Lukket referat

Ingen sager.



1. Velkomst og gennemgang af dagsorden v. formand

Sagsnr.: Sagsbehandler: Katrine Madsen Åben

Præsentation:

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Mental sundhed hos børn og unge den 4. maj 2022

Beslutning:
Ulla bød velkommen og gennemgik kommissoriet.

Deltagere på mødet:

• Ulla Sørensen (formand)
• Line Thingbjerg 
• Anna Broen Poulsen
• Charlotte Houlberg
• Thorbjørn Kristensen
• Peter Sabro 
• Christina Fly
• Boe Trøigaard Hansen
• Asta-Maria 
• Lærke Høygaard 
• Miriam Egebjerg Madsen
• Pernille Feldfos
• Birgitte Dyrbye Jensen
• Lone Munk

• Jørn Nielsen
• Grete Berggren
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2. Præsentation af øvrige medlemmer

Sagsnr.: Sagsbehandler: Katrine Madsen Åben

Præsentation:
Øvrige medlemmer præsenteres. 

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:
Udvalget har følgende medlemmer

Medlem Repræsentant
Ulla Sørensen (Formand) Medlem i byrådet
Line Thingberg Medlem i byrådet
Anna Poulsen Broen Medlem i byrådet
Lone Munk Leder af Ungehuset
Birgitte Dyrby Jensen Leder af 10. klasse og Ungdomsskolen
Thorbjørn Kristensen Kommunal fritidskonsulent
Peter Sabro Foreningsrepræsentant
Christina Fly Foreningsrepræsentant/Fritidsrådet
Boe Trøigaard Hansen Kommunal sundhedskonsulent
Asta-Maria Repræsentant fra det fælles elevråd
Lærke Høygaard Repræsentant fra Gymnasiets elevråd
Miriam Egebjerg Madsen Repræsentant fra FGUs elevråd
Pernille Feldfos Repræsentant fra FGUs elevråd

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Mental sundhed hos børn og unge den 4. maj 2022

Beslutning:
Oplæg til medlemmer i udvalgets periode godkendes. 
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3. Opsamling fra forrige møde v. Sara Jensen

Sagsnr.: Sagsbehandler: Katrine Madsen Åben

Præsentation:

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:
Formål: Rådet er rådgivende og skal ”afdæmpe virkningerne af ensomhed, angst og mistrivsel
ved at få unge med i stærke, åbne og nære fællesskaber” Citat Byrådets forståelsespapir for
byrådets prioriterede dagsordner.

Målgruppe: 15-25-årige. Generelt de unge der trives i hverdagen, men kan opleve mistrivsel.
Arbejdet er forebyggende.

ABC for mental sundhed: gør noget aktivt, gør noget sammen, gør noget meningsfuldt.

Tematikker der ligger udvalget på sinde: Fællesskaber

• Tilgængelighed til tilbud og fællesskaber
• Digitale medier
• Fysisk aktivitet der giver fællesskaber og giver et fælles mål.
• Forældre
• Medansvar blandt unge for trivsel

Ift. digitale medier og mental førstehjælp er der flere indsatser i gang under temaerne, bl.a.
arbejder SSP med alle 3. klasser og deres forældregruppe i forhold til gode digitale vaner.

Det fælles elevråd arbejder videre med den mentale førstehjælpskasse og holder bl.a. oplæg for
Skoleudvalget d. 10. maj. 

Økonomi:
Ingen.

Høring:
Ingen, da kommunen ikke er forpligtet. 

Behandlingsplan:
Mental sundhed hos børn og unge den 4. maj 2022

Beslutning:
Ovenstående opsamling blev gennemgået for udvalget.

Udvalget har kredset sig ind på 3 temaer: 

1. Ungeinvolvering
2. Aktive fællesskaber
3. Forældre
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4. Tema: Ungeinvolvering, oplæg v. Socialt Udvikllingscenter og fælles drøftelse

Sagsnr.: Sagsbehandler: Katrine Madsen Åben

Præsentation:
På en ungecamp i efteråret vil SUS samle 15-20 personer mellem fx 17-25 år. Her kan de unge
dele deres erfaringer med et godt ungeliv.

SUS præsenterer ideen bag og udvalget drøfter arbejdet.

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Mental sundhed hos børn og unge den 4. maj 2022

Beslutning:
Præsentation af Socialt Udviklingscenter og Vibeke Normann.

På en ungecamp i efteråret vil SUS samle 15-20 personer mellem fx 17-25 år. Her kan de unge
dele deres erfaringer med et godt ungeliv. Fortællingerne bearbejdes, så de unge kan
fremlægge dem på et dialogmøde med udvalget og evt. øvrige.

Involveringen giver et vidensgrundlag ufiltreret fra de unge selv og kan pege på et nyt tema
eller indsats, der kan arbejdes videre med i udvalget og andre kommunale sammenhænge. 

De unge kan være med til at skærpe problemforståelsen af ensomhed, og pege på løsninger ift.
hvad fællesskaber kan gøre og hvornår de giver mening.

Rekruttering af unge til ungecampen skal ske bredt på sociale medier og i samarbejde med
kommunale institutioner som jobcenter, ungdomsskole og Ungeliv. Der kan være et fokus på
unge der har oplevet psykisk mistrivsel for at opnå en refleksion af, hvad der kunne være gjort
anderledes i den tidlige ungdom/barndom.   

Den indsamlede viden skal ikke stå alene, men kobles med alt det andet vi ved fra statistikker
og undersøgelser, som kan spille ind ift. det udvalget vil.

Punktet tages op igen på mødet d. 8. juni.
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5. Tema: Aktive fællesskaber, oplæg og drøftelse v. alle

Sagsnr.: Sagsbehandler: Katrine Madsen Åben

Præsentation:
Oplæg om temaet aktive fællesskaber. Udvalget drøfter temaet.

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Mental sundhed hos børn og unge den 4. maj 2022

Beslutning:
Oplæg ved forvaltningen om undersøgelse ift. unges deltagelse i aktive fællesskaber i dag.

SDU har i en national udnersøgelse også undersøgt bevægelsesvaner og barrierer til at bevæge
sig i Middelfart Kommune.

81% af 15-25 årige i Middelfart Kommune bevæger sig mindst en gang ugentligt, men de gør
det spontant og på egen hånd.

Hvordan guider vi unge til at være en del af?

• Idræts- og fysisk aktive fællesskaber
• Kulturfællesskaber
• Nye fællesskaber, fx i naturen

Hvad har vi:

• En stor andel af aktive unge
• Fripas med økonomisk støtte
• En bred vifte af tilbud i foreninger og på institutioner

Drøftelse i plenum:

• Mere tilgængelighed og viden om de mindre sportsgrene og fritidsaktiviteter
Evt. hjælpe dem der ikke har råd til at deltage i foreningslivet.
Evt. genoverveje fripas/klippekort til aktiviteter.
F.eks. Idrættens dag ligesom Naturens Dag.
Skolerne er med til at give kendskab til tilbud i fritidslivet
Obs på få frivillige kræfter i de mindre foreninger
 

• Inddrage forældre.
 

• Inddrage foreninger – hvordan kan vi udvikle vores egne aktiviteter/idrætter ift. hvad de
unge gerne vil.
Der har tidligere været forløb med introduktion til aktiviteter, hvor skolerne kunne melde
ind.
 

• Rykke aktiviteterne ud af de vante rammer f.eks. i naturen.
 
Hvad er aktive fællesskaber?

• En pause/frirum og et sted man hører til.
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• Mere for fællesskabet end aktiviteten. Det er aktiviteten der tiltrækker og fællesskabet der
fastholder.

• Corona har medført et fald i antal medlemmer i foreninger og især de unge som er faldet
fra. Derudover har corona også påvirket det sociale – ændrer måden man kunne være
sammen i nedlukningen.
 

• Samarbejde mellem unge og forældre for at komme ud i fællesskaber/nye aktiviteter.
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6. Tema: Forældre, oplæg og drøftelse v. alle

Sagsnr.: Sagsbehandler: Katrine Madsen Åben

Præsentation:
Oplæg om temaet forældre. Udvalget drøfter temaet.

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Mental sundhed hos børn og unge den 4. maj 2022

Beslutning:
Oplæg ved forvaltningen – hvordan kan vi klæde forældre til at være med de unge, når de
oplever mistrivsel?

En af de primære sociale relationer de unge har og de kan derfor være med til at mindske
mistrivsel.

Drøftelse i plenum:

Forældre kan give følelsen af utilstrækkelighed og lave et ubevidst pres på de unge.

Forældrene kan måske få gavn af et fagligt indblik i, hvordan det er at være ung nu, samt hjælp
til hvordan man kan gå i konstruktiv dialog med den unge, fx med samtalekort.

Inddragelse af unge og deres oplevelser i forældrerelationen er væsentlig.

Forskel på de to generationer

• Forskellige forståelser af mental sundhed og psykisk sygdom.
• En generation, hvor man får at vide: Du kan hvad du vil etc.

Man kan lave flere familieaktiviteter i aktive fællesskaber ved at inddrage forældrene.

Overvej hvor unge finder deres tryghed – det er ikke nødvendigvis er hos den unges forældre.
Foreninger kan også bidrage med netværk og støtte.
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7. Næste skridt og kommende møder

Sagsnr.: Sagsbehandler: Katrine Madsen Åben

Præsentation:
Næste skridt og kommende møder, inkl. invitation til deltagelse ved oplæg af Christian
Hjortkjær d. 19. maj.

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:
Næste møde er den 8. juni 2022.

Oplæg til dagsorden:

• Gennemgang af indsatser der indstilles til byrådet.
◦ Udvalget har også en rådgivende funktion.

• Emner og oplægsholdere på udvalgsmøder i efteråret.

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Mental sundhed hos børn og unge den 4. maj 2022

Beslutning:
Dagsorden og invitation til oplæg er taget til efterretning.
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