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Lukket referat

Ingen sager.



8. Velkomst og gennemgang af dagsorden v. formand

Sagsnr.: 2022-000422 Sagsbehandler: Katrine Madsen Åben

Præsentation:

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Mental sundhed hos børn og unge den 8. juni 2022

Beslutning:
Ulla bød velkommen og gennemgik dagsordenen.

Deltagere på mødet: 

• Ulla Sørensen (formand)
• Line Thingbjerg 
• Charlotte Houlberg
• Iben Eggertson 
• Peter Sabro 
• Christina Fly
• Asta-Maria Uttrup
• Miriam Egebjerg Madsen
• Birgitte Dyrbye Jensen
• Anders Bo Thorsted 
• Lone Munk
• Jørn Nielsen
• Grete Berggren 

Afbud:

• Anna Broen Poulsen
• Boe Trøigaard Hansen - Iben Eggertson deltog som stedfortræder
• Thorbjørn Kristensen
• Pernille Feldfos
• Lærke Høygaard 
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9. Opsamling fra forrige møde og tidsplan for udvalgets arbejde v. Sara Jensen

Sagsnr.: 2022-000422 Sagsbehandler: Katrine Madsen Åben

Præsentation:

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:
Dagens opgave er at drøfte, kvalificere og vælge de indsatser der fremlægges for byrådet i
september. Indsatserne der fremlægges for byrådet er prøvehandlinger, der skal give erfaringer
til en samlet anbefaling til Byrådet ultimo 2023. 

Indsatserne ligger sig under temaerne Ungeinvolvering, Forældre og Aktive fællesskaber. 

 

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Mental sundhed hos børn og unge den 8. juni 2022

Beslutning:
Tidsplan og temaer er taget til efterretning. 
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10. Drøftelse og valg af indsatser der fremlægges for byrådet

Sagsnr.: 2022-000422 Sagsbehandler: Katrine Madsen Åben

Præsentation:
Drøftelse og valg af indsatser der fremlægges for byrådet

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:
Nedestående liste er en sammenfatning af de foreslåede indsatser. Indsatser markerede med
lilla er indsatser som forvaltning vurderer, kan sættes i gang efter byrådets godkendelse. 

Forslag til indsats Tema

Inspirationsoplæg for forældre og unge Forældre

Materiale til dialog mellem forældre og unge Forældre

Indsats der kommer ud af undersøgelse af SUS Ungeinvolvering

Flere unge med i aktive fællesskaber fx fælles ugedag hvor
der er ungdomsaktiviteter i foreningerne, fælles markedsføring,
fællestransport der henter de unge.

Aktive fællesskaber

Ungdomsfælleskaber i hele kommunen Aktive fællesskaber

Mental førstehjælp på skolerne Aktive fællesskaber

Mestringsforløb Aktive fællesskaber

Musik og kreative fag for begyndere Aktive fællesskaber

Klippekort til fritid/kulturlivet Aktive fællesskaber

Fælles foreningsdag med åben forening Aktive fællesskaber

Guide unge til aktive fællesskaber (Fritidsvejledning) Aktive fællesskaber

Idrætsaktiviteter for begyndere i foreningerne Aktive fællesskaber

Familieaktiviteter i foreningerne Aktive fællesskaber

Nyt samlingssted til unge Aktive fællesskaber

Pulje til de unge, som de kan søge til arrangementer og
projekter som de sætter op

Aktive fællesskaber

Økonomi:

Høring:
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Behandlingsplan:
Mental sundhed hos børn og unge den 8. juni 2022

Beslutning:
Udvalget genkender at der arbejdes videre med følgende indsatser: 

• Inspirationsoplæg for forældre og unge 
• Materiale til dialog mellem forældre og unge 
• Indsats der kommer ud af undersøgelse af SUS
• Flere unge med i aktive fællesskaber fx fælles ugedag hvor der er ungdomsaktiviteter i

foreningerne, fælles markedsføring, fællestransport der henter de unge.
• Ungdomsfælleskaber i hele kommunen 
• Mental førstehjælp på skolerne
• Mestringsforløb
• Musik og kreative fag for begyndere

Resterende indsatser kan være mulige handlinger under indsatsen Flere unge med i aktive
fællesskaber. 

Generelt skal der arbejdes mere med at skabe mere synliggørelse af ungefællesskaber. 
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11. Ungeinvolvering i efteråret med Socialt Udviklingscenter v. Sara Jensen

Sagsnr.: 2022-000422 Sagsbehandler: Katrine Madsen Åben

Præsentation:

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:
Indsats der kommer ud af undersøgelse af Socialt Udviklingscenter

Det forventes, at der kommer en eller flere indsatser ud af de erfaringer fremlægges i oktober
på baggrund af afholdte ungecamp. 

Undersøgelses sker både for at give viden til udvalget, men også en lang række andre
sammenhænge som fx udarbejdelse af Ungevision, Fritidsrådet arbejde mv.

Rekruttering af unge til undersøgelse sker primært via kommunens afdelinger og samarbejder
med uddannelsesinstitutioner. 

 

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Mental sundhed hos børn og unge den 8. juni 2022

Beslutning:
Det blev drøftet om det er en mulighed evt. at inddrage de unge, der deltager i Ungecampen
efterfølgende i §17.stk4 udvalgets arbejde.

Udvalgets medlemmer vil understøtte rekrutteringen så vidt muligt. 
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12. Næste skridt og kommende møder v. formand

Sagsnr.: 2022-000422 Sagsbehandler: Katrine Madsen Åben

Præsentation:

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:

Hvornår Emne og dagsorden

08/06/22
kl.
16.30-18.30

Møde 3: Valg af indsatser der kan fremlægges for byrådsmødet i september.
 

05/09/22 Byrådsmøde, hvor byrådet beslutter hvilke indsatser der skal igangsættes under
udvalget

13/09/22
kl.
16.30-18.30

Møde 4: Tids- og procesplan, organisering, samt kvalificering af valgte indsatser
med input fra eksterne aktører.
Udvalget giver input til kommende oplæg.

12/10/22
kl.
16.30-18.30

Møde 5: Oplæg fra unge der har deltaget i ungecamp v. SUS. Drøftelse af mulig
indsats/indsatser ud fra de unges fortællinger.

29/11/22
kl.
16.30-18.30

Møde 6: Temaoplæg med ekstern oplægsholder for et eller flere af de valgte
indsatser.
Der gives inspiration og evt. status.

Økonomi:

Høring:

Behandlingsplan:
Mental sundhed hos børn og unge den 8. juni 2022

Beslutning:
Procesplan og kommende møder blev præsenteret.
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