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13. Gennemgang af indsatser, samt næste skridt for alle 7 indsatser

Sagsnr.: 2022-000422 Sagsbehandler: Katrine Madsen Åben

Præsentation:
Gennemgang af 7 indsatser der præsenteres for byrådet d. 19. september. 

Forvaltningen foreslår:
 

Sagsbeskrivelse:
De 7 indsatser bliver gået igennem.

Se beskrivelse i bilag. 

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Mental sundhed hos børn og unge den 13. september 2022

Bilag:
Bilag 1 - beskrivelse af indsatser

Beslutning:
Ang. indsats 3 Unge med i aktive fællesskaber:

Indsatsen har 2 perspektiver - Hvad er de unges motivation for at deltage i fællesskaber og
hvad er mulighederne i foreningerne for at modtage de unge? 

Der er indgået en aftale med DGI, hvor de unge som målgruppe også er beskrevet. 

Erfaringer for samarbejde mellem ABC for mental sundhed og DGI kan tages med i arbejdet.  

Ang. indsats 7 - Ungdomsfællesskaber i hele kommunen: 

Der kan være behov blandt unge for et samlingssted til et kreativt fællesskab i Middelfart by.
Gerne i uformelle rammer. 
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Bilag 1 - beskrivelse af indsatser  

 

Mulige indsatser under §17 stk. 4 udvalget: Mental sundhed hos børn og 

unge 

Byrådet har for 2022-2024 valgt at nedsætte et §17 stk. 4 udvalg for at sikre et styrket fokus 

på mental sundhed hos børn og unge. Udvalget har en rådgivende funktion overfor Byrådet.  

Baggrunden for udvalgets nedsættelse er en negativ udvikling i børn og unges mentale trivsel 

de seneste 10 år. Flere børn og unge oplever f.eks. angst, stress og ensomhed. 

I Byrådets aftalepapir/forståelsespapir fremhæves, at ”mental sundhed for børn og unge ligger 

Byrådet meget på sinde. Vi skal afdæmpe virkningerne af ensomhed, angst og mistrivsel ved 

at skabe stærke, åbne og nære fællesskaber”. Den fælles opgave er derfor at arbejde for, at 

alle børn og unge i Middelfart Kommune føler sig som en betydningsfuld del af et fællesskab og 

har en tro på sig selv, mod på livet og det, der venter af oplevelser i det nære, det lokale, i 

Danmark og i verdenen. Med andre ord at opnå, at børn og unge bliver livsduelige mennesker.  

For at give Byrådet anbefalinger til mulige handlinger ønsker udvalget at der igangsættes en 

række initiativer der kan arbejde for, at alle børn og unge i Middelfart Kommune føler sig som 

en betydningsfuld del af et fællesskab og har en tro på sig selv og mod på livet. Disse 

initiativer skal ses som en udbygning af de mange nuværende tilbud og samarbejder, som 

kommunen har for at fremme børn og unges mentale trivsel.  

Udvalgets opgave er følgende, hvilket blev drøftet på tre indledende udvalgsmøder i foråret 

2022:   

1. at skabe et overblik over den nyeste viden om kommunens børn og unges mentale 

sundhed. Overblikket skal bygge både på lokale data, regionale og nationale data. 

2. at identificere et udvalg af hovedudfordringer i kommunen med afsæt i de lokale data, 

kommunens professionelle og inddragelse af eksterne eksperter. 

3. at opstille lokale ambitioner i dialog med professionelle, foreninger, frivillige, elevråd, 

ungdomsråd mv.  

4. at udarbejde og udvikle et antal konkrete initiativer og igangsætte disse i en afgrænset 

forsøgsperiode. 

 

Alt i alt peger forskningen på en tendens til, at unge, i stigende grad, oplever dårlig mental 

sundhed og, at denne udvikling skyldes en lang række faktorer. F.eks. kan ensomhed, 

overdreven brug af digitale medier og forskellige sociale forhold som en lav socialøkonomisk 

status hos forældrene og forældres psykiske sygdom bevirke en øget risiko for mental 

mistrivsel. Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det?” viser, at den mentale trivsel blandt 

borgere i Middelfart Kommune placerer sig på gennemsnittet for regionen. Det kan dog 

antages, at unge i Middelfart følger den nationale og regionale udvikling, hvor andelen der 

oplever mental mistrivsel er stigende.  

 

De indledende tre punkter beskrives kort her, men uddybes notatet. 

 

Hovedudfordringerne kan skitseres under tre temaer: Ungeinvolvering, aktive fællesskaber og 

forældre. De lokale ambitioner tager udgangspunkt i tilgangen ABC for mental sundhed og 

sætter de 15-25-årige som målgruppen for indsatser under udvalget. Indsatserne er særligt 

for unge der i dag står uden for et meningsfuldt og aktivt fællesskab. De er for unge der i dag 

oplever ensomhed, angst og mistrivsel i en sådan grad, at deltagelse i et fællesskab kan være 

med til at forebygge større mistrivsel og udvikling af psykisk sygdom. 
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Overblik over indsatser  

Nr.  Indsats Kan igangsættes   

1 Indsats der kommer ud af undersøgelse af Socialt 

Udviklingscenter 

 

September 2022 

2 Inspirationsoplæg og dialogredskaber til forældre og 

unge  

 

Oktober 2022 

3 Unge med i aktive fællesskaber 

  

 

Oktober 2022 

4 Mental førstehjælpskasse på skolerne 

 

Oktober 2022 

5 Mestringsforløb  

 

Oktober 2022 

6 Musikhold for begyndere  

 

Januar 2023 

7 Ungdomsfælleskaber i hele kommunen 

a) Ungeliv ude  

b) Ungdomsklubber for de 18-25-årige i 

lokalsamfundet 

 

a) Forår 2023 

b) Forår 2023 
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1. Indsats der kommer ud af undersøgelse af Socialt Udviklingscenter 

Der er i betjeningen af udvalget lavet et undersøgende arbejde i den nyeste forskning af unges 

mentale sundhed, hvilket er suppleret med viden fra kommunale fagpersoner og 

repræsentanter fra civilsamfundet, ungdomsrådet, ungdomsuddannelser i drøftelserne på de 

indledende møder i udvalget. Det har resulteret i ovenstående indsatser med lokale 

ambitioner. Generelt er der et ønske om højere grad af inddragelse af de unge i mulige forslag 

til hvordan kommunen kan fremme de unges mentale sundhed. Dette er både relevant for 

udvalgets arbejde, men også generelt i kommunens arbejde og samarbejder for at skabe det 

gode ungeliv i Middelfart Kommune. 

 

For at få ny kvalitativ viden om ungdomslivet i Middelfart Kommune laver Socialt 

Udviklingscenter (SUS) en kvalitativ undersøgelse af det gode ungeliv samt hvor unge i dag 

oplever mistrivsel. Det er forventet, at undersøgelsen vil pege på en eller flere udfordringer, 

hvilket skal danne afsæt for endnu en indsats.  

 

Deltagerne i undersøgelsen rekrutteres til dels gennem kommunale medarbejdere, der har 

berøring med målgruppen i f.eks. Uddannelsesvejledning, rusmiddelcenteret, jobcenteret og 

familieafdelingen. Dertil udsendes offentlige invitationer i Fyens Stiftstidende, kommunens 

facebookside og i nyhedsmails for foreninger, både folkeoplysende og frivillige sociale 

foreninger samt lokalråd. Alle ungdomsuddannelser med elever fra Middelfart Kommune og 

medlemmer i udvalget deltager også i rekrutteringen.  

 

Resultaterne af undersøgelsen fremlægges for udvalget i primo 2023, hvorefter der formuleres 

en indsats i udvalget.  
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2. Inspirationsoplæg og dialogredskaber til forældre og unge  

Ambitionen for indsatsen er at give forældre vejledning og inspiration til at fremme mental 

sundhed hos deres børn. Det er ønsket, at indsatsen kan give forældre og den unge et fælles 

udgangspunkt for at indgå i en dialog om den unges mentale sundhed og deltagelse i 

meningsfulde fællesskaber. 

 

Målgruppen for indsatsen er for forældre med børn i alderen 15-25 år.   

 

Indsatsen har i alt tre spor:  

1. Ved et event inspireres unge og deres forældre til at tage en fælles dialog om hvad der 

kan fremme mental sundhed og evt. forebygge psykisk mistrivsel. I en underholdende 

tone udfordrer eventet forældrerollen og giver deltagerne en anledning til at starte en 

dialog med unge om mental trivsel. Eventet afrundes med en introduktion til 

dialogredskaber, som er udviklet til forældre og unge med tilgangen fra ABC for mental 

sundhed. Eventet vil være med åben tilmelding.    

 

2. Oplæg på forældremøder i udskolingen skal give forældrene et indblik i hverdagen og 

vilkårene for et ungt menneske i dag, samt gennemgå dialogredskaber fra ABC for 

mental sundhed og viden om tilbud, hvor unge kan få gratis, professionel rådgivning og 

vejledning ved kommunale institutioner og i civilsamfundet. Oplægget kan også give 

viden om forandring i forældrerollen, konflikthåndtering og sociale medier.  

Det ønskes, at alle forældre hører oplægget og det lægges derfor ud som et tilbud på 

fri- og privatskoler.  

 

3. Udvikling af materiale til dialogredskaber samt oplysning om viden om tilbud, hvor 

unge kan få gratis, professionel rådgivning og vejledning ved kommunale institutioner 

og i civilsamfundet. Dialogredskaberne kan tage form af samtalekort og videoer og vil 

blive udviklet efter tilgangen i ABC for mental sundhed. Oplysningen kan deles i 

relevante fora på sociale medier og på kommunens hjemmeside.    

Indsatsen forankres ved skoleafdelingen med en arbejdsgruppe med deltagere fra 

skoleafdelingen, sundhedsafdelingen og familieafdelingen.  

Indsatsen evalueres på antal deltagere til event og forældremøder, samt en dialog med 

skolebestyrelser.  

Materialet udvikles i efteråret 2022, så det kan omdeles start 2023. Deltagelse på 

forældremøder og eventet afvikles i efteråret 2023.  
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3. Unge med i aktive fællesskaber 
 

Der nedsættes en styregruppe med deltagelse af Fritid og Fællesskaber, Ungdomsskolen og 

Børn og Unge med projektleder fra Fritid og Fællesskaber. Relevante medarbejder i 

fagområderne prioriterer tid til deltagelse i prøvehandlinger.  

 

Fritidsrådet og Ungdomsrådet er referencegrupper og involveres i drøftelser af prøvehandlinger 

og der gives løbende status efter behov til §17. stk. 4-udvalget.  

 

Der etableres et prøvehandlingskatalog som opsamling på tidligere drøftelser i diverse 

sammenhænge. Prøvehandlingerne er beskrevet i det følgende. Prøvehandlingskatalogets 

enkelte elementer skal i forbindelse med igangsættelse beskrives yderligere vedr. formål, 

forventede effekter samt ungeinvolvering (generelt partnerskaber) og økonomi.  

 

Indsatsen evalueres overordnet på en fremgang af foreningsmedlemmer i aldersgruppen 15-25 

årige.  

 

Aktuelt prøvehandlingskatalog: 

a. Lav et projekt til ekstern finansiering ved at bringe egne midler i spil eller 

partnerskab med DGI Fyn.  

b. Lav et valgfag i skolen som klæder de unge på til at være aktive i fritidslivet – 

ex. eventuddannelse, trænerspirer. 

c. Lav nye tilbud af de unge selv hvor de er – ex. på ungdomsuddannelsen eller via 

at nye/eksisterende kommunale tilbud gøres mobile ud i lokalområderne. 

d. Lav et udbud, hvor vi målrettet til foreningerne giver tilskud til konkrete 

indsatser for unge, f.eks. begynderhold. 

e. Lav et udbud, hvor vi målrettet til de unge giver tilskud til nye aktiviteter.  

f. Arbejd med formidling og kommunikation til målgruppen – ex. ansæt en 

youtuber / influencer i foreningslivet til at fortælle historierne indefra. 

g. Specifikke idrætsudviklinger og aktivitetsmuligheder - ex. fitness, vandsport – 

herunder kobling til at udvikle eksisterende samlingssteder og idrætsfaciliteter.  

h. Øge muligheden for at stifte bekendtskab med nye idrætter – ex. via camps / 

ferieaktiviteter m.m. med foreninger, efterskolerne m.m. (sommerkatalog). 

i. Lav foreningsudviklingstiltag med fokus på trænerens rolle (modtagelse og 

fastholdelse af unge idrætsudøvere).  

j. Reaktivering af Boblberg / digitale løsninger. 

k. Løsninger som arbejder med transportproblemer og afstande til aktiviteterne. 

l. Klippekortløsninger og mere fleksible foreningstilbud. 

m. Fælles foreningsdage med åbent hus.  

n. Hav fremover særligt fokus på muligheder for de 18 – 25årige, da deres behov 

og involvering kan være anderledes end for de yngre målgrupper.  
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4. Mental førstehjælpskasse på skolerne 
Indsatsens ambition er at give alle folkeskoleelever på 7. årgang kompetencer til at håndtere 

og støtte hvis venner og familie oplever mental mistrivsel eller psykisk sygdom.    

Indsatsen er sket på opfordring af det fælles elevråd. Deres erfaring er, at der er mangel på 

viden om, hvordan unge kan hjælpe deres venner der oplever mental mistrivsel. Et behov der 

er vokset særligt som en reaktion på coronanedlukningen. Det fælles elevråd har lavet en 

rundspørge på skolerne og der er stor opbakning til indsatsen blandt eleverne.  

 

Indsatsen vil give alle folkeskoleelever på 7. årgang en mental førstehjælpskasse inkl. et 

mentalt førstehjælpskursus. Her arbejdes der med tabuer og forståelse af mental mistrivsel. 

De undervises i løbet af 2 lektioner i hvordan de kan snakke med en ven om mental mistrivsel 

og hvad man kan gøre for at hjælpe f.eks. under et angstanfald. Kurset afsluttes med en viden 

om hvor man kan gå hen for at få hjælp hvis man oplever mental mistrivsel.  

 

Kurset tager udgangspunkt i en case om social angst, informationsvideoer og herefter en 

drøftelse blandt eleverne. 

Oplæggene kan suppleres med:  

- Ung til ung formidling fra en der har erfaring med mental mistrivsel. Psykinfo kan 

bidrage her.  

- Information om de tilbud der er kommunalt, regionalt og i civilsamfundet, hvor unge 

kan få støtte uden visitation, anonymt og digitalt. Der er udarbejdet en liste med f.eks. 

mindhelper.com   

Indsatsen vil indledende være et tilbud på et forløb for 7., 8., 9. årgang i skoleåret 22/23. 

 

Evaluering af indsatsen laves i dialog med det fælles elevråd og Ungeliv i en kvalitativ 

dataindsamling blandt elever og lærer.  

 

Indsatsen forankres ved skoleafdelingen og Ungeliv udvikler materiale til kurset i efteråret 

2022. Indsatsen kan gennemføres inden for Ungelivs projektperiode ultimo 2022. Herefter 

afklares det, hvordan projektet kan understøttes.       
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5. Mestringsforløb  

Indsatsens ambition er at give to grupper af unge mentale redskaber til at mestre den 

modgang de står i.  

 

Målgruppen for indsatsen er de unge der søger mestringskompetencer til at kunne håndtere 

den mentale mistrivsel de oplever. Indledende vil det være nogle af de unge der er tilknyttet 

Ungeliv, men forløbene er åbne for alle der ønsker at deltage.     

Under projekttitlen Dit ungeliv oprettes to gruppeforløb for 6-8 unge i hvert forløb. Deltagerne 

gives redskaber og et netværk til at være i den modgang de oplever. Et forløb kan være for 

13-16-årige, hvilket afvikles i efteråret 2022, mens et andet kan være målrettet unge mænd i 

foråret 2023.  

 

Indholdet vil være vekslende, hvor medarbejderne i Ungeliv tilpasser forløbet efter de ønsker 

og situationer de unge er i. Efter forløbene arbejdes der med at understøtte, at de unge kan 

danne netværk med andre unge i lignende situation. 

Der laves forløb for de 13-16-årige og unge mænd, af to forskellige årsager. De 13-16-årige er 

den største andel af brugere af Ungeliv og der er derfor et kendt behov i denne målgruppe 

gennem brugerne. Der er få unge mænd der anvender Ungeliv i dag, men bl.a. 

Sundhedsprofilen 2021 viser et stigende antal af unge mænd fra 16-24 år der har mental 

mistrivsel. Dertil har mestringsforløbene et indhold der kobles med fysiske aktiviteter, hvilket 

kan have en større appel til mænd.  

 

Indsatsen forankres i Familie og Forebyggelse under Ungeliv. Evaluering af indsatsen laves i en 

kvalitativ dataindsamling blandt deltagere og konsulenter.  

 

Indsatsen og det indledende forløb for 13-16-årige kan gennemføres inden for Ungelivs 

projektperiode til ultimo 2022. Herefter afklares det, hvordan projektet kan understøttes.     

  

 

6. Musikhold for begyndere  

Ambitionen for indsatsen er at lave et nyt kreativt fællesskab for unge, der har en musikalsk 

interesse, men ikke kan spille på et instrument.  

 

Ungdomsrådet har påpeget et behov for aktive fællesskaber med kreativitet og musik som 

afsæt. Deltagere kan dog være udfordret på, ikke at have kundskaberne til at kunne spille på 

et musikinstrument og dertil et ønske om at lære det i fællesskab med jævnaldrende.  

 

Musikskolen opretter derfor et nyt ungdomshold med opstart fra januar 2023. Der vil være 

plads til 6 unge på holdet. Der skal laves et særligt arbejde i at formidle tilbuddet til unge på 

ungdomsuddannelserne i efteråret 2022. Indsatsen er kontingentfrit. Holdet vil primært være 

for 18-25-årige og afholdes om mandagen på Østre Skole.  

 

Dertil tilrettes kommunikationen på hjemmesiden for Musikskolen, så det fremgår, at alle 

aldersgrupper kan starte på begynderniveau.  

 

Evaluering af indsatsen laves i en kvalitativ dataindsamling blandt deltagere og underviser 

samt en optælling af deltagerantal og evt. venteliste.  
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7. Ungdomsfælleskaber i hele kommunen 

A) Ungeliv ude  

Indsatsens ambition er at give en gruppe unge på ca. 8 unge oplevelser i naturen og derved 

redskaber til at mestre mental mistrivsel. 

Målgruppen for indsatsen er de unge, der i dag har tilknytning til en ungekonsulent. Det er 

forventningen, at afviklingen af et forløb vil give erfaring og bredere kendskab, så der kan 

udvikles mestringsforløb for en bredere målgruppe.    

I regi af Ungeliv laves et gruppeforløb, hvor naturen og udeliv sætter rammen for en række 

aktiviteter. Forløbet skal give de unge redskaber til at finde ro, fokusere og modvirke angst. 

Efter ønske fra deltagerne benyttes forskellige naturområder i kommunen.  

 

Det er påvist, at der er en sammenhæng mellem trivsel, aktivitet og ophold i naturen. 

Professionelle ungekonsulenter fra Ungehuset giver de unge mestringskompetencer i naturen 

under fire søjler: Natur, krop, psyke og fællesskab. Forløbene kan suppleres med andre 

aktiviteter som yoga, madlavning over bål og vandreture.  

 

Indsatsen forankres i Familie og Forebyggelse under Ungehuset. Det forventes at indsatsen 

kan sættes i gang i foråret 2023. 

 

Evaluering af indsatsen laves i en kvalitativ dataindsamling blandt deltagere og konsulenter.  

 

B) Ungdomsklubber for de 18-25-årige i lokalsamfundet 

Indsatsens ambition er at lave nye fællesskaber i de unges nærmiljø, særligt for de unge der 

er bosat andre steder end i Middelfart by, hvor et stort flertal af ungdomsfællesskaberne er i 

dag.  

 

Indsatsen vil lave ungdomsklubber for de 16-25-årige i lokalsamfundet med åbent fra kl. 19-

23. Ungdomsklubberne i Brenderup og Gelsted vil danne den fysiske ramme, hvor der oprettes 

mulighed for nye interessefællesskaber som f.eks. motorlærer og kulturelle kreative 

aktiviteter. Indsatsen tager udgangspunkt i de erfaringer der er fra interessefællesskaber i 

ungdomsskolen og udvider målgruppen så unge mellem 16-25 år har et lokalt samlingssted.  

 

Der vil være åbent 1-2 aftener i ugen i 4 timer på hvert sted. Det er centralt, at aktiviteterne 

er ungestyret, hvor de unge så vidt muligt har medbestemmelse i aktiviteternes indhold.   

Indsatsen kan igangsættes med en indledende formidling af tilbuddet samt tilrettelæggelse af 

tilbuddets indhold. Det forventes at kunne udbyde det i foråret fra januar til juni 2023.   

Indsatsen forankres ved Ungdomsskolen, der koordinerer undervisning og personale til 

indsatsen.  

 

Evaluering af indsatsen laves i en kvalitativ dataindsamling blandt deltagere og undervisere, 

samt en optælling af deltagerantal.  
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14. Gennemgang af formål og drejebog for temamøde d. 19. september.

Sagsnr.: 2022-000422 Sagsbehandler: Katrine Madsen Åben

Præsentation:

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:
Oplæg på byrådets temamøde har til formål at give retning på udvalgets arbejde. 

Den endelige beslutning og godkendelse af de 7 indsatser sker på byrådets ordinære møde d. 3.
oktober. 

Udvalget er på byrådsmødet fra kl. 18.00-19.00.

Charlotte giver en introduktion til at arbejdet med unges mentale sundhed er et vildt og
komplekst problem. Udvalgets arbejde er blot prøvehandlinger, der bygger videre på de
foreløbige erfaringer i Middelfart Kommune. 

18.05-18.10 Baggrund og foreløbigt arbejde i udvalget v. formand

18.10-18.35 Præsentation af indsatserne 
7 indsatser præsenteres af medlemmerne. ”Indsatsen er og vi forventer at indsatsen kan gøre X
for unge”. Udvalget står samlet foran byrådet. 

18.35-18.55 Drøftelse af indsatserne 
8 min. drøftes de to guidespørgsmål (se nedenfor)
10 min. Hver gruppe fremlægger (2 min pr. gruppe) Regitze, Line, Anna, Lasse S og Karin
Riishede fremlægger for hver sin gruppe.

18.55-19.00 Opsummering og afrunding v. formand

Guidespørgsmål til BYR 

Hvad blev I særligt optaget af:
- Er der nogen indsatser eller lokale ambitioner der skal skrues endnu mere op eller ned for? 
- Er der noget I syntes udvalget skal arbejde med eller være undersøgende på i 2023?

Følgende medlemmer fremlægger indsatserne: 

• De unges stemme, Sara
• Inspirationsoplæg og dialogredskaber til forældre og unge, Line  
• Unge med i aktive fællesskaber, Henrik
• Mental førstehjælpskasse på skolerne, Asta 
• Mestringsforløb, Lone 
• Musikhold for begyndere, Anna 
• Ungdomsfælleskaber i hele kommunen, Anders

Derudover deltager Miriam og Laura. 

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Mental sundhed hos børn og unge den 13. september 2022

Beslutning:
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Oplæg er drøftet og godkendt. 
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15. Kommende møder i efteråret

Sagsnr.: 2022-000422 Sagsbehandler: Katrine Madsen Åben

Præsentation:

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:
Der er møde i udvalget d. 12. oktober og 29. november. 

Mulige punkter for mødet d. 12. okt.: 

• Gennemgang af drøftelse på byrådets temamøde 
• Næste skridt for igangsættelse af indsatser 
• Hvordan evalueres indsatserne?  
• Mulig oplægsholder på mødet d. 29. nov. og i 2023

Mulige punkter for mødet d. 29. nov.:

• Inspirations eller ekspertoplæg om et emne der kan have interesse for udvalget. Øvrige
deltagere kan inviteres med til den del af udvalgsmødet 

• Status på indsatser 
• Mødedatoer for 2023

Som i 2022 vil der i 2023 være 6 møder hen over året. 

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Mental sundhed hos børn og unge den 13. september 2022

Beslutning:
Orientering er taget til efterretning.
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16. Evt. andet

Sagsnr.: 2022-000422 Sagsbehandler: Katrine Madsen Åben

Præsentation:

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:
Medlemmerne har mulighed for bringe punkter ind til orientering. 

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Mental sundhed hos børn og unge den 13. september 2022

Beslutning:
Der er drøftet to yderligere punkter under evt.

1. Fyens Stiftstidende afholder Fyensk Folkemøde torsdag d. 15. september på Kulturøen. Her
skal et panel drøfte hvad Middelfart Kommune kan gøre for at støtte unge, der oplever mental
mistrivsel. Det er fra kl. 17-17.45.

Anna Poulsen Broen, Lone Munk, Kristian Alnor og en studerende, Andrea Lyng sidder i panelet.
Arrangementet er åbent for alle til at deltage

2. Ungeliv vil i uge 41, som er mental sundhedsuge tilbyde at afholde naturbaserede mentale
trivsels sessioner for udskolingen. Det kommer til at hedde Ung NATURligvis og skolerne byder
ind efter først til mølle. 
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