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. Status og evalueringspunkter for de 7 indsatser

Sagsnr.: 2022-014852 Sagsbehandler: Sara Lund Jensen Åben

Præsentation:
Udvalget orienteres om status og evalueringspunkter på de 7 indsatser. 

Forvaltningen foreslår:
At udvalget tager orienteringen til efterretning og at udvalget under orienteringen kvalificerer og
supplerer til indhold og proces for indsatserne.  

Sagsbeskrivelse:
Følgende indsatser fremlægges: 

• Musikhold for begyndere
• Ungdomsfællesskaber i hele kommunen 
• Dit ungeliv 
• Aktive fællesskaber 
• Mental førstehjælpskasse 
• Forældre 
• Undersøgelse v. Socialt Udviklingscenter

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Mental sundhed hos børn og unge den 29. november 2022

Beslutning:
Der er givet status på alle 7 indsatser.

Musikhold for begyndere

Der har desværre ikke været tilmeldte på det annoncerede hold med opstart i januar. Der
forsøges med en ny og udvidet annoncering og rekruttering. 

Ungdomsfællesskaber i hele kommunen 

Der laves prøvehandlinger på i regi af tre ungdomsskoler med opstart fra marts 2023
(Brenderup, Gelsted og Nørre Aaby). Alle steder tager man udgangspunkt i lokale interesser og
at de unge er medskabere i aktiviteterne. 

Naturterapi tilbydes via Ungeliv på Middelfart Gymnasium i forbindelse med Klimafolkemødet.
Ungeliv opstarter et gruppeforløb i foråret 2023. Der har været afhold gruppeforløb for 7.-8.
klasser med stor succes. 
Dit ungeliv 

Et forløb for 13-16 årige, afvikles nu, dog med få tilmeldte. I foråret kan der oprettes et forløb
målrettet unge mænd.

Aktive fællesskaber 

Der er nedsat en tværgående styregruppe og arbejdsgruppe. Det vil arbejde videre med
følgende: 

• Åben invitation til foreninger og haller. Flere har meldt positivt tilbage. 
• Aktiviteter for unge på ungdomsuddannelserne 
• Padle – Forsøg med ungdomshold i Ejby og Brenderup – herefter Strib
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• Større projekt på skolerne 
• DGI-kampagne for unge frivillige. Workshop med de unge i foreningerne
• Understøtte foreningerne i kommunikation til unge 
• Koordinering med Ungdomsrådet

Mental førstehjælpskasse 

Samarbejde mellem skole og ungeliv – prøvehandlinger på to skoler 
I efteråret afholdes kurset på Lillebæltsskolen og foråret på Nørre Åby Skole i 7. og 8. klasse. I
skoleåret 23/24 holdes oplægget på alle skoler i 7. og/eller 8. klasse.  

 
Forældre 

Arbejdsgruppe med medarbejder fra skoleafdelingen, Ungeliv og ungdomsskolen er nedsat til at
udføre de tre spor: 
Udvikling af materialer, udvikling af forældremøder på skolerne, arrangere et fælles event. De to
sidstnævnte skal ske i efteråret 2023. 
 
Undersøgelse v. Socialt Udviklingscenter

Der afholdes fortælleworkshops på Middelfart Gymnasium, FGU Middelfart og i regi af
Jobcenteret d. 12. og 13. januar. Resultaterne ligger klar 1. marts. 

Udvalget havde følgende bemærkninger under temaerne: 

Musikhold for begyndere

Kan der gøres yderligere for at sprede budskabet om musikholdet? 

Det kan være via avisen, eboks, sociale medier - her kan man søge hjælp fra studerende på
FGU og Gymnasiet der alle arbejder med digital formidling i undervisningen

Forældre 

Vær opmærksom på at musik kan have en større interesse for de 15-25årige frem for fx stand
up. 

De unge skal gerne inddrages i at arrangerer det større event, så vidt det er muligt.
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. Orientering om øvrige ungeindsatser

Sagsnr.: 2022-000422 Sagsbehandler: Sara Lund Jensen Åben

Præsentation:
Udvalget gives en orientering om øvrige politiske og strategiske opgaver med unge som
målgruppe. 

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:
Udvalget orienteres om formål og proces for: 

- Ungevisionen 

- Velfærdstjek af unge kommunale ungeindsatser 

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Mental sundhed hos børn og unge den 29. november 2022

Beslutning:
Udvalget er orienteret om de øvrige ungeindsatser, der er under kommunale regi. De er
følgende: 

I Byrådets vision 2030 Vi bygger broerne er en af bropillerne Sammen om fællesskab og
hverdagsliv – foreninger og oplevelser, kultur og natur. Herunder beskrives der et ønske om en
indsats særligt for unge i fællesskaber, så de unges livskvalitet kan højnes. Indsatsen skal ske i
samarbejde med og involvering af lokalsamfund, frivillige foreninger, skoler,
ungdomsuddannelser, kulturinstitutioner, mv. 
 
Der udvikles et kommissorie for indsatsen, der fremlægges for Byrådet i efteråret 2023.  
 
Ungevisionen er del af børn- og ungevisionen ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger”, hvor
kommunens visioner og faglige samt teoretiske ståsted for målgruppen beskrives. Da arbejdet
med målgruppen sker på tværs af kommunen, udformes ungevisionen i et tværkommunalt
samarbejde. Dertil vil de unges stemme ved forskellige inddragelsesprocesser gå tydeligt
igennem i visionen. 
 
Fællesmøde for chefer d. 22. februar og herefter følgegruppe med medarbejdere fra hele
kommunen. Det forventes, at visionen godkendes i Børn, Kultur, og Fritidsudvalget samt
Skoleudvalget i juni 2023.  
 
Der laves et velfærdstjek af en række ungeindsatser fra januar og frem til maj 2023.
Velfærdstjekket har 5 temaer med hver deres arbejdsgruppe samt rammebeskrivelse godkendt
af Byrådet d. 9. januar.

1. Flere med i fællesskaber - i fritiden
2. Flere med i fællesskaber - i skolen
3. Servicetjek af sammenhængen i indsatser for unge, der overdrages ved det 18. år samt de
unge mellem 15-25 år, der ikke er i job eller uddannelse
4. Bedre samarbejde om og indsats for 15-18-årige med psykiatriske diagnoser eller symptomer
5. Styrket indsats til unge (+18-årige), der står mellem psykiatrien og rusmiddelcenteret
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D. 8. maj præsenteres Byrådet for velfærdstjekket med samlede anbefalinger til kvalitetsløft
inden for den samme økonomiske ramme. 
 
I det tværkommunale samarbejdsorganisation KUI – Den kommunale ungeindsats
koordineres det samlede arbejde for unge mellem 13-30 år. Organiseringen er med et
koordinationsteam af teamledere for de afdelinger der har berøring med målgruppen, en
styregruppe af tværgående ledelse og en politisk forankring i Beskæftigelses- og
Arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget, Børn, Kultur og Fritidsudvalget og Social-og
Sundhedsudvalget.
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. Solsikkesnoren

Sagsnr.: 2022-000422 Sagsbehandler: Sara Lund Jensen Åben

Præsentation:
Miriam fremlægger formål og potentialer med udbredelse af solsikkesnoren i Middelfart by. 

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:
I Middelfart by er det muligt at få snoren ved Føtex, Netto, Nordea og på apoteket. 

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Mental sundhed hos børn og unge den 29. november 2022

Beslutning:
Videre formidling om Solsikkesnoren kan have to spor - deling af viden om snoren bl.a. mellem
kommunale medarbejdere og udlevering af snoren på kommunale institutioner som
borgerservice og biblioteket. 

Snoren har ligeledes været drøftet ved Handicaprådet og det er besluttet, at butikker og
erhvervslivets promovering af snoren er en del af vurderingen af Tilgængelighedsprisen under
Byens Bedste. 

Handicaprådet tager gerne emnet op igen, for hvordan man ønsker at promovere snoren i
kommunalt regi. 

På skolerne kan det være en del af den mentale førstehjælpskasse. 

I foreningsregi kan der deles viden blandt trænere. 
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. Møderække 2023

Sagsnr.: 2022-000422 Sagsbehandler: Sara Lund Jensen Åben

Præsentation:
Oplæg til kommende møderække for udvalget i 2023.

Forvaltningen foreslår:

• At datoerne drøftes, samt evt. ønsker til inspirationsoplæg for udvalget og for en udvidet
deltagerkreds. 

Sagsbeskrivelse:
I udvalgets kommissorium er det bestemt at udvalget mødes 6 gange årligt. 

Oplægget er at udvalget mødes følgende datoer: 

• Onsdag d. 18. januar
• Tirsdag d. 14. marts 
• Onsdag d. 10. maj
• Mandag d. 7. august eller torsdag d. 17. august
• Onsdag d. 11. oktober eller mandag d. 23. oktober 
• Torsdag d. 7. december. 

I oplægget er der taget forbehold for mødedatoer for øvrige politiske udvalg. 

Det foreslås, at udvalget fortsat mødes fra kl. 16.30-18.30 i Rådhusets mødelokaler. 

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Mental sundhed hos børn og unge den 29. november 2022

Beslutning:
Mødedatoerne for 2023 er som følgende og vil fortsat være i tidsrummet fra kl. 16.30-18.30:

13. marts

10. maj

17. august

23. okt.

7. dec.

Af ønsker til punkter for kommende møder er følgende:

• Oplæg fra lokale unge, fx med fokus på mental sundhed og kunst som udtryksform.
Oplægget kan være åbent for øvrige deltagere ud over udvalget. 

• Metode for udvikling af ungeindsatser, hvor de unge inddrages fx i hvordan det digitale liv
er en del af de unges fællesskaber. 

• Ungdomsforskning - hvad siger den nyeste forskning om ungdomslivet i dag. Oplægget
kan være åbent for øvrige fagpersoner. 
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