
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag til kommissorium for Ungestrategi 
I dette bilag udfoldes de fire fokusområder i den kommende Ungestrategi. Bilaget har 
status som et internt arbejdspapir.  
 

Fokusområde 1: Fleksible ungemiljøer 
Vi har på nuværende tidspunkt i Hedensted Kommune tilbud til unge mennesker bredt, 
både i vores organiserede fritidsliv lokalt, foreninger vi understøtter og i regi af Kul-
turskolen og Ungdomsskolen. Men hvordan sikrer vi, at de tilbud vi har til hver en tid 
matcher de ønsker de unge har til deres levede ungdomsliv? 
 
Dette fokusområde skal, med de unge som omdrejningspunkt, komme med forslag til, 
hvordan vi bedst rammer og mest fleksibelt understøtter de unges ønsker til fritidslivet. 
Både lokalt og i større ungemiljøer på tværs i kommunen. Med afsæt i Ungdomsskolens 
målgruppe, som er alle unge fra 7. klasse til 18 år, skal projektgruppen komme med et 
udspil til hvordan vi kan: 
 

 Styrke unges demokratiske deltagelse 

 Styrke unges deltagelse og bidrag ind i foreningslivet 

 Understøtte fleksible ungemiljøer, der styrker de unges fælleskaber og dannelse 

 Udvikle idéer til, hvordan unge kan agere aktive rollemodeller for de yngre 

 Komme med bud på, hvordan vi når de unge, der ikke af sig selv opsøger 
fælleskabet 

Fokusområde 2: Fra overgang til sammenhæng 
Ungdomslivet er præget af mange arenaskift. Fra udskoling til efterskole, ungdomsud-
dannelse og job. For alle unge er disse overgange forbundet med både spænding og 
nervøsitet. 
 
Hvordan kan vi som kommune på tværs af vores organisation sikre, at alle unge og deres 
forældre føler sig mødt i disse skift? Mødt i en sådan grad, at det opleves som et sam-
menhængende forløb for alle unge, og i særlig grad for de unge for hvem der kan være 
tale om rigtig svære overgange? 
 
Med afsæt i målgruppen fra udskoling og frem til det 25 år, skal projektgruppen komme 
med et udspil til, hvordan vi kan styrke de tværfaglige samarbejdsstrukturer i: 

 

 Sammenhængen omkring ”ikke uddannelsesparate” allerede i 7.klasse, således at 
de igennem målrettet tværfaglig indsats bliver klar til uddannelse og job 

 Den gode overgang fra barn til voksen for unge med varig funktionsnedsættelse  
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Fokusområde 3: Tidlig og let tilgængelig hjælp ved mistrivsel 
Ungdomslivet rummer både mange beskyttende faktorer og risikofaktorer. Der er meget 
på spil, når man er i gang med at skabe sig selv og sin livsbane. Mange unge kan blive 
slået ud af kurs for en tid. Her er det vigtigt, at de ved, hvor de kan søge hjælp, at hjæl-
pen er tilgængelig hurtigt og, at den er hjælpsom. 
 
Projektgruppen skal med afsæt i målgruppen 13-25 år komme med et udspil til hvordan 
vi kan styrke: 
 

 Èn digital og fysisk adgang for alle unge i alderen 13-25 år, der søger hjælp 

 Udspil til indsatser, der kan skønnes hjælpsomme, både på individ- og 
gruppeniveau  

 Overvejelser om, hvordan man inddrager forældreperspektivet  

Fokusområde 4: Unge på vej 
Ungdomslivet er en tid med stor værdi i sig selv. Samtidig er det en tid kendetegnet ved 
ønsket om selvstændighed og skabelsen af en egen identitet og livsbane. For nogle unge 
er det rigtig svært, og der er mange bump på vejen.  
 
Det er et fælles ansvar, at ingen unge bliver forladt på perronen, og bliver udelukket fra 
deltagelsesmuligheder. Særligt i overgangen fra folkeskolen til det videre ungdomsliv bli-
ver dette helt centralt. 
 
Projektgruppen skal med udgangspunkt i unge fra 9.klasse til 25 år komme med udspil 
til, hvordan vi kan styrke: 
 

 Fastholdelse af sårbare unge i ungdomsuddannelser 

 Job som vej til uddannelse  

 Styrkelse af den helhedsorienterede indsats for unge i målgruppen til FGU og STU 

 
  


