2 Orientering om program d. 21.10.2019
2.1 - Bilag: Opsamling på trykprøve d. 12.09.19 - USU
DokumentID: 8030429

Opsamling på trykprøve af ungestrategien d. 12.09.2019
Ungestrategiudvalget

Hvad er styrken ved at strategien bliver
udviklet på tværs af Silkeborg
Kommune?

Hvilken særlig evne har du, som kan
være med til at gøre strategien til
virkelighed?

De mest centrale ideer/input til fokusområdet
Fællesskaber og fritid

1

Der er mange fællesskaber/tilbud. Men de skal tilføjes følgeskab/makkerskab, unge-til-ung
Det kan/skal involvere også stærke unge
Frivilligcenteret har allerede en lang række indsatser

2

Vi skal være opmærksomme på, at foreninger/foreningsliv er en proces i sig selv –
demokratisk dannelse

3

Det er vigtigt at man som ung selv er med til at skabe indholdet i fællesskaberne. Derfor er
der behov for ar skabe flere decentrale mødesteder, hvor unge og frivillige voksne kan
mødes. ”Vi skal lære at hygge os uden at være ‘påvirkede’.

4

Outdoor for flere – også børn og unge

De mest centrale ideer/input til fokusområdet
Fællesskaber og fritid

1

Det er vigtigt at anerkende at fællesskaber antager mange former (gamere er også
sociale). De tilbud der skal være skal favne den forskellighed.

2

At have unge makkere der også går med er vigtigt – besøgsvenner modellen

3

Lokale mødesteder er vigtige (spisning/selvskabt aktivitet), drevet af unge og frivillige
voksne- også fordi transport er en barriere, hvis man er nage for at tage bussen.

4

Hvordan kan vi uddanne foreningsledere til at skabe rummelige fællesskaber – Se på
Alderslyst gymnastikforening og frivilligcenteret.

De mest centrale ideer/input til fokusområdet
Fællesskaber og fritid

1

Vi skal huske de kreative aktiviteter (musik, teater, poetry slam….), samt selvorganiserede
muligheder (street mekka – model)

2

Ung besøgsven/makker er vigtig – specielt for de unge der ikke har tunge diagnoser.

3

Det er vigtigt at få skabt et overblik over de mange forskellige tilbud der er – ”en §pakke er
ikke altid det rigtige svar”

4

Frivilligkoordinator – frivilligcenteret – hjælpen skal have mange former /f.eks.
personalforeningen i Jyske Bank, der kan hjælpe med økonomi støtte). Børnehjørnet,
familieiværksættere.

De mest centrale ideer/input til fokusområdet
Fællesskaber og fritid

1

Lokalrådene har et vigtigt medansvar for ar være med til at skabe lokale
aktiviteter/mødesteder – også på tværs af aldre. OBS på at bruge det, der er. Herunder det
sm ætters i gang af unge selv.

2

Der er behov for et samlet overblik over foreninger, klubber, netværk, der er åbne er andre.

3

Husk hele det eksistentielle: ensomheds følelsen. Behovet for at blive set/fundet, og være
en del af at fællesskab.

4

Unge-til-ung. Unge makkere, der hjælper hinanden i gang med nye aktiviteter.

De mest centrale ideer/input til fokusområdet
Job og Uddannelse

1

Et bredere uddannelsesbegreb – kortere kurser er også uddannelse på vej til job
(truckcertifikat)

2

At kunne prøve mere af – mesterlære og snusepraktikker

3

Det er godt at afprøve for at blive klogere på sine valg

4

Sproget skal være med til at legitimere forskellige veje – herunder at arbejde i sig selv er
meningsfuld og motivation

De mest centrale ideer/input til fokusområdet
Job og Uddannelse

1

Dialog om hvad der ”lykkes/succes” ikke for 0-10 (trin)

2

Dialog om hvad der ”lykkes/succes” ikke for 0-10 (trin)

3

Trinvise overgange

4

Tidligere ”realistiske” billeder af de flere veje

De mest centrale ideer/input til fokusområdet
Job og Uddannelse

1

Tidlig fokus på skole og praksis, flere profiler: outdoor/praksis/erhverv/ etc. i folkeskolen

2

Fritidsjob og rummelighed på arbejdsmarkedet

3

At fejle og fjumre er at lære og finde sig vej

4

Ressource følger ud på arbejdsmarkedet til støtte for de unge /frems…/barriere for de
unge

De mest centrale ideer/input til fokusområdet
Job og Uddannelse

1

Variation mellem skole og praksis . mesterlære

2

Ambassadører: dilemmaer og motivation

3

Fællesskaber

4

Ikke ét rigtigt valg

De mest centrale ideer/input til fokusområdet
Koordineret og sammenhængende indsats

1

Koordinator omkring den unge, der samler de mange forskellige ”tråde” – og også samler
de mange fagpersoner omkring den enkelte unge

2

Fælles digital overblik/platform – nødvendigt med overblik til fagpersonen omkring den
unge. De unge har OGSÅ behov for at have adgang til oplysningerne om dem (”Min sag”
projektet)

3

Bedre vidensdeling mellem afdelinger – i sær mellem afdelinger der er og unge der er
tilknyttet Ungeguiden. Her er kontakten til videregående uddannelserne også meget
afgørende.

4

Brug metoder der virker – fx ”inddrag-nu-møder”. Det fungerer godt, at den unge er
meget på banen i den form for møder.

De mest centrale ideer/input til fokusområdet
Koordineret og sammenhængende indsats

1

Fælles værdisæt og fælles forståelse, for de unge i kommunen blandt
forvaltningens/afdelinger.
Også inddragelse af fx. Lo og DI o dette samt uddannelsesinstitutioner.

2

Fælles plan. Der går på tværes af afdelinger, herunder fokus på overgange til det 18 år.
Hvor længe kan kontaktpersonen følge med den unge?
Et godt IT-værktøj vil være meget gavnligt.

3

Fælles viden/koordinering af tilbud til unge – mange tilbud er ikke nødvendigvis godt.

4

Relations-dannelse er vigtigt for den unge. Dette skal række udover mere end kommunen
som organisation.

De mest centrale ideer/input til fokusområdet
Koordineret og sammenhængende indsats

1

Inddrag-nu-metoden er godt og den unge kunne haven en vandre journal

2

Keep it simple – initiativer må ikke blive mere end nødvendigt komplicerende, er også
gældende for tværgående samarbejde – færre bolde i luften.

3

Tværgående ekspertise – alle skal kunne blive afklarede . Gælder både unge, fagpersoner
og erhvervsliv.

4

Adgang for alle – uanset geografiske udfordringer: bruge lokale virksomheder, sætte
tidligere ind i folkeskolen.

De mest centrale ideer/input til fokusområdet
Koordineret og sammenhængende indsats

1

Fokus og tæt koordinerende indsatser fra kommunen til de unge. Fælles plan – alternativt
planer der understøtter hinanden.

2

Mentor til unge (unge på broen) fungere bedre end sagsbehandlere.
Mentor er god til at samle de mange tråde og være kontaktperson.

3

De unge bag rattet ift. vores vision:
- Giv dem indflydelse og initiativret
- Sprog på unge vilkår og kommunikation i øjenhøjde. Fokus på de unges drømme

4

De mest centrale ideer/input til fokusområdet
Psykisk mistrivsel og sygdom

1

Overgang 18 år – Kom nu!

2

Viden og kendskab /fagfolk og unge

3

Individfokus - Det er ikke personens skyld!

4

Muligheder for fællesskab

De mest centrale ideer/input til fokusområdet
Psykisk mistrivsel og sygdom

1

Hjælpen skal passe – også dem uden diagnose

2

Folkeskolen: plads til alle og fokus på ressourcer

3

Tidlig og forebyggende indsats. PPR, børn skal have mulighed for samtale

4

Hvad kan de/vil du og starte der

De mest centrale ideer/input til fokusområdet
Psykisk mistrivsel og sygdom

1

At blive hørt og få hjælp med passer (social pæd. redskaber)

2

Fællesskab der lukker ind også uden at blive målt

3

Hvad vil du – motivation, andre profiler end i folkeskolen

4

Tage hånd om tabu, at fejle

De mest centrale ideer/input til fokusområdet
Psykisk mistrivsel og sygdom

1

Tidlig indsats

2

Viden, tabu og oplysning

3

Folkeskole, overgange, ressourcer og viden

4

Struktur og hjælp
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Referat d. 16.09.10 - USU
Forum
Deltagere

Afbud

Mødeleder
Referent

Ungestrategiudvalget

Mads Frandsen
Lisa M. D. Gerschefski

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Mads Frandsen
Bente Refslund
Kim Egeskov
Kristoffer Møller Jensen
Claus Jørgensen
Kim Nielsen Barslund
Jørgen S. Haunstrup
Carsten Ørum Skytt
Anders Kjærulff

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af dagsorden og referat
Orientering vedr. UngeCampen på folkemødet v. Helene Langgaard
Ungestrategien 2020-2023: Konkretisering og opsamling på trykprøven
Orientering vedr. status og tidsplan ift. Ungestrategien
Drøftelse vedr. Fundamentet Århus – hvad tog vi med?
Orienteringer:
‒ Orientering vedr. ”Sammen om Silkeborg” input til strategien
‒ Orientering vedr. budget
‒ Orientering vedr. afslutning/evaluering af USU arbejde

Dagsorden

Bilag

Mødepræsentation blev udsendt med dagsordenen til mødet

Referat fra det ordinære udvalgsmøde
Ad. 1. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden og referatet fra sidste udvalgsmøde, blev godkendt.
Ad 2. Orientering vedr. UngeCampen på folkemødet
Helene Langgaard orienterede om programmet for UngeCampen.

Ad. 3 Ungestrategien 2020-2023: Konkretisering og opsamling på trykprøven
Det tilrettede udkast til mission og vision for strategien, blev godkendt. På baggrund af
trykprøven d. 12.10.19 drøftede Ungestrategiudvalget konkrete input til de 4 fokusområder. Ungestrategiudvalget besluttede af skifte titlen på fokusområde 1, fra Psykisk
sygdom og mistrivsel, til noget omkring unge og trivsel i stedet. Dertil ønskes der en
længere begrundet indledning til hvert fokusområde.

Lisa Marie Dalsgaard Gerschefski (26680)
Beskæftigelsesafdelingen
LisaMarieDalsgaard.Gerschefski@silkeborg.dk

Søvej 1
Sagsnr.: EMN-2018-00633

Søvej 1 • 8600 Silkeborg
Tlf.: 89 70 10 00
www.silkeborgkommune.dk

Der skal ses nærmere på om der er behov for justeringer i enkelte anbefalinger på det
kommende udvalgsmøde. Følgende emner kom frem under trykprøven:
Fokusområde
Psykisk mistrivsel
og sygdom

Arbejde og
uddannelse

Opmærksomhedspunkter fra trykprøven
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‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
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‒
‒
‒
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‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Koordineret og
sammenhængende
indsats

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Side 2

Struktur og hjælp
Se på folkeskolen, overgange, ressourcer og viden
Viden, tabu og oplysning
Tidlig indsats
Tage hånd om tabu, at fejle
Hvad vil du – motivation, andre profiler end i folkeskolen
Fællesskab der lukker ind også uden at blive målt
At blive hørt og få hjælp med passer (social pæd. redskaber)
Hvad kan de/vil du og starte der
Tidlig og forebyggende indsats. PPR, børn skal have mulighed for samtale
Folkeskolen: plads til alle og fokus på ressourcer
Hjælpen skal passe – også dem uden diagnose
Muligheder for fællesskab
Individfokus - Det er ikke personens skyld!
Viden og kendskab /fagfolk og unge
Overgang 18 år – Kom nu!
Variation mellem skole og praksis/mesterlære
Ambassadører: dilemmaer og motivation
Fællesskaber
Ikke et rigtigt valg
Ressource følger ud på arbejdsmarkedet til støtte for de unge /barriere for de unge
At fejle og fjumre er at lære og finde sig vej
Fritidsjob og rummelighed på arbejdsmarkedet
Tidlig fokus på skole og praksis, flere profiler: outdoor/praksis/erhverv/ etc. i folkeskolen
Tidligere ”realistiske” billeder af de flere veje
Trinvise overgange
Dialog om hvad der ”lykkes/succes” ikke for 0-10 (trin)
Dialog om hvad der ”lykkes/succes” ikke for 0-10 (trin)
Sproget skal være med til at legitimere forskellige veje – herunder at arbejde i sig selv er
meningsfuld og motivation
Det er godt at afprøve for at blive klogere på sine valg
At kunne prøve mere af – mesterlære og snusepraktikker
Et bredere uddannelsesbegreb – kortere kurser er også uddannelse på vej til job
(truckcertifikat)
De unge bag rattet ift. vores vision:
Giv dem indflydelse og initiativret
Sprog på unge vilkår og kommunikation i øjenhøjde. Fokus på de unges drømme
Mentor til unge (unge på broen) fungere bedre end sagsbehandlere.
Mentor er god til at samle de mange tråde og være kontaktperson.
Fokus og tæt koordinerende indsatser fra kommunen til de unge. Fælles plan – alternative
planer der understøtter hinanden.
Adgang for alle – uanset geografiske udfordringer: bruge lokale virksomheder, sætte tidligere
ind i folkeskolen.
Tværgående ekspertise – alle skal kunne blive afklarede. Gælder både unge, fagpersoner og
erhvervsliv.
Keep it simple – initiativer må ikke blive mere end nødvendigt komplicerende, er også
gældende for tværgående samarbejde – færre bolde i luften
Inddrag-nu-metoden er godt og den unge kunne haven en vandrejournal
Relations-dannelse er vigtigt for den unge. Dette skal række udover mere end kommunen
som organisation.
Fælles viden/koordinering af tilbud til unge – mange tilbud er ikke nødvendigvis godt.
Fælles plan. Der går på tværes af afdelinger, herunder fokus på overgange til det 18 år. Hvor
længe kan kontaktpersonen følge med den unge?
Et godt IT-værktøj vil være meget gavnligt.
Fælles værdisæt og fælles forståelse, for de unge i kommunen blandt
forvaltningens/afdelinger.
Også inddragelse af fx. Lo og DI o dette samt uddannelsesinstitutioner.
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‒
‒
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‒

fritid
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‒
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‒
‒
‒

Brug metoder der virker – fx ”inddrag-nu-møder”. Det fungerer godt, at den unge er meget
på banen i den form for møder.
Bedre vidensdeling mellem afdelinger – i sær mellem afdelinger der er og unge der er
tilknyttet Ungeguiden. Her er kontakten til videregående uddannelserne også meget
afgørende.
Fælles digitalt overblik/platform – nødvendigt med overblik til fagpersonen omkring den unge.
De unge har OGSÅ behov for at have adgang til oplysningerne om dem (”Min sag” projektet)
Koordinator omkring den unge, der samler de mange forskellige ”tråde” – og også samler de
mange fagpersoner omkring den enkelte unge
Lokalrådene har et vigtigt medansvar for at være med til at skabe lokale
aktiviteter/mødesteder – også på tværs af aldre. OBS på at bruge det, der er. Herunder det
sm ætters i gang af unge selv.
Der er behov for et samlet overblik over foreninger, klubber, netværk, der er åbne er andre.
Husk hele det eksistentielle: ensomhedsfølelsen. Behovet for at blive set/fundet, og være en
del af at fællesskab.
Unge-til-ung. Unge makkere, der hjælper hinanden i gang med nye aktiviteter
Frivilligkoordinator – frivilligcenteret – hjælpen skal have mange former /f.eks.
personalforeningen i Jyske Bank, der kan hjælpe med økonomi støtte). Børnehjørnet,
familieiværksættere.
Det er vigtigt at få skabt et overblik over de mange forskellige tilbud der er – ”en §pakke er
ikke altid det rigtige svar
Ung besøgsven/makker er vigtig – specielt for de unge der ikke har tunge diagnoser.
Vi skal huske de kreative aktiviteter (musik, teater, poetry slam….), samt selvorganiserede
muligheder (street mekka – model)
Hvordan kan vi uddanne foreningsledere til at skabe rummelige fællesskaber – Se på
Alderslyst gymnastikforening og frivilligcenteret.
Lokale mødesteder er vigtige (spisning/selvskabt aktivitet), drevet af unge og frivillige
voksne- også fordi transport er en barriere, hvis man er nage for at tage bussen.
At have unge makkere der også går med er vigtigt – besøgsvenner modellen
Det er vigtigt at anerkende at fællesskaber antager mange former (gamere er også sociale).
De tilbud der skal være skal favne den forskellighed.
Outdoor for flere – også børn og unge
Det er vigtigt at man som ung selv er med til at skabe indholdet i fællesskaberne. Derfor er
der behov for ar skabe flere decentrale mødesteder, hvor unge og frivillige voksne kan mødes.
”Vi skal lære at hygge os uden at være ‘påvirkede’.
Vi skal være opmærksomme på, at foreninger/foreningsliv er en proces i sig selv –
demokratisk dannelse
Der er mange fællesskaber/tilbud. Men de skal tilføjes følgeskab/makkerskab, unge-til-ung.
Det kan/skal involvere også stærke unge. Frivilligcenteret har allerede en lang række
indsatser

Ad. 4 Orientering vedr. status og tidsplan ift. Ungestrategien

Status på tidsplan og målsætninger for Ungestrategien, blev taget til efterretning.
Ad. 5 Drøftelse vedr. Fundamentet Århus – hvad tog vi med?

Mads Frandsen orienterede om besøget hos Fundamentet i august. Ungestrategiudvalget
drøftelse hvilken inspiration de tog med sig fra besøget – herunder det uforløste potentiale
der ligger i frivilligområdet og at tanken bag Fundamentet kunne spredes til andre
målgrupper. En lokal version kunne have mere fokus på det praktiske omkring den unges
hverdag ift. økonomi eller flyt-hjemmefra-hjælp.
Ungestrategiudvalget besluttede ikke at gå videre med det i selve ungestrategien men
drøftede at det med fordel kunne indtænkes i en kommende Udsattestrategi.

Side 3

Ad.6 Orientering
‒

Orientering vedr. ”Sammen om Silkeborg” input til strategien, blev taget til
efterretning

‒

Orientering vedr. orientering vedr. budget, blev taget til efterretning

‒

Orientering vedr. afslutning/evaluering af USU arbejde, blev taget til efterretning

Side 4
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Ungestrategiudvalget
Møde d. 21.10.19, Rådhuset C121
Mødepræsentation

Dagsorden

Ungestrategiudvalgsmøde d. 21.10.19
08:00: Godkendelse af dagsorden og referat
08:10: Status på og tilpasning af ungestrategien
09:10: Drøftelse af input fra TPS ift. ungesynet i strategien
09:40: Orientering:
– Orientering om besøg af Anders Petersen på november mødet
– Orientering om ”unge på broens” deltagelse på november mødet

10:00: Evaluering af Folkemøde/UngeCamp aktiviteter v. Helene Langgaard
10:30: Kvalificering af sundhedsfremme og forebyggelsespolitik v. Pernille R.
Dalsgaard

11:00: Tak for i dag

1. Godkendelse af referat og dagsorden
• Godkendelse af dagsorden
• Godkendelse af referat – jf. beslutning og handlingslog:
#

Dato for
oprettelse

Kategori

1

16.09.2019

2

16.09.2019

Beslutning USU konkretiserede de fire valgt fokusområder:
1. Psykisk mistrivel og sygdom (skal skifte titel, trivsel)
2. Arbejde og uddannelse
3. Koordineret og sammenhængende indsats
4. Fællesskaber og fritid
Handling Missionen og vision for strategien blev godkendt

3

16.09.2019

Handling

4

Handling/beslutning

Ansvarlig

Deadline

USU

21.10.2019 Løst

USU

21.10.2019 Løst

Det blev besluttes at der skal udarbejdes en kommunikationsplan ift. Adm.
spredning af Ungestrategien, evt. kan der være forskellige versioner ift.
hvem der er modtager

Status

I gang

Punkt 2

STATUS FOR STRATEGI OG TILPASNING AF
UNGESTRATEGIEN

2. Kort status på Årshjul
Udarbejdelse af ungestrategien

Trykprøve
Af ungestrategien,
mix af interessenter
Februar:
Arbejdsmarkedsparter, erhverv og
uddannelse
Januar: Rammesætning af strategien

September:
Konkretisering – inkl.
første udkast

Juni: Civilsamfund
Kultur, frivillig, &
foreningsområdet

April: Unge

Maj: Fagprofessionelle på tværs

Marts: Besøg hos
Ålborg Kommune

Byrådet behandler
”Ungestrategien”

November: Sidste
behandling
December: Ungestrategien godkendes

Oktober:
Tilrettet version

August: Konkretisering af kerneområder

2020
Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Ferieperiode

Inspirationsfase

August

September

Oktober

Konkretiseringsfase

Milepæle:
-

18.11.19: Sidste rettelser af strategien

-

09.12.19: Endelig godkendelse i USU, samt afslutning

-

13.01.20: Sættes til godkendelse i Byrådet

November

December

Beslutningsfase

Januar

2. Tilpasning af strategien
Hvilke justeringer er der behov for?

 Formen: er blevet tilpasset og hvorfor, hvad og hvem er fjernet - som
besluttet på sidste udvalgsmøde
 Indhold: der er tilføjet en kort beskrivelse af/indflyvning til hvert
fokusområde
Sæt jer sammen 2 og 2 og drøft følgende (15 min):
Indledning:
 Er der nogle pointer der mangler indledningsvis?
 Bemærk: Mission og vision blev godkendt på sidste møde og ungesynet
arbejder vi mere med, under næste punkt på dagsordenen.
For hvert fokusområde:
 Er anbefalingerne de rette? Skal der justeres eller tilføjes?
 Evt. bemærkninger til indflyvningen?

Opsamling i plenum (20 min)

2. Tilpasning af strategien
Hvilke justeringer er der behov for?

Governancemodel (15 min fælles drøftelse) :
 Drøftelse af hvad skal til for at vi sikre en forankring af
Ungestrategien fra 2020-2023?
(F.eks. erfaring med den tværgående politiske styregruppe)

Punkt 3

DRØFTELSE AF INPUT FRA TPS IFT.
UNGESYNET I STRATEGIEN

3. Drøftelse af input fra TPS ift. ungesynet

TPS afholdte møde d. 01.10.2019, hvor de gav følger input til et fælles
ungesyn.
Kendetegn

Definition

Eksempel på adfærd

Vi møder de
unge i øjenhøjde

Vi ser på livet sammen med de unge i et forsøg på at forstå deres
virkelighed
Vi er nysgerrige på de unges liv og drømme
Vi forstår de unges liv i dag, og hjælper med deres drømme
Vi stiller krav og har forventninger

Vi udfordrer, guider og provokerer
Vi skubber og støtter
Vi hjælper den unge med at omsætte en
drøm til en realistisk plan
Vi hjælper den unge med at indgå i
fællesskaber

Medansvar giver
muligheder

De unge får og tager ansvar for eget liv
De unge skal opøve evnen til at træffe kompetente valg – og evne til
at se konsekvenserne af egne beslutninger

Vi samtaler med de unge i fortrolige rum –
omkring deres valg
Vi understøtter de unges læring
Vi fastholder de unge på indgåede aftaler –
vi følger op.

Selvstændighed

Det handler om den unge bliver betragtet som et selvstændigt individ,
at den unge understøttes til at kunne mestre eget liv. Kunne klare sig
selv længst muligt. Troen på den unge - unge kan selv gøre den største
forskel i eget liv.

Casemanger
Evt. brug af dispensationsregler
Samarbejde med frivilligcenteret
Beskæftigelsesindsats og håndholdte
indsatser
Rollemodeller
Ungekulturhuset
Inkluderende miljøer

De unge bliver set og hørt, hvor der er.
Vi tager udgangspunkt i deres styrker og det de brænder for.
Både syn og indsatser
Være en del af fællesskabet (også en del af dannelse)
Mangfoldighed i relationer og fællesskaber

Punkt 4

ORIENTERING

4. Orienteringer
• Orientering om besøg af Anders Petersen på november mødet
• Orientering om besøg af ”unge på broen” på november mødet
– Præsentation af strategien og kvittering for deres deltagelse
– Hvad er vigtigt i implementeringen af strategien, set fra de unges
synsvinkel?
– Evaluering af at blive inddraget, hvad kan vi lære til en anden gang?

Punkt 5

EVALUERING AF
FOLKEMØDE/UNGECAMP AKTIVITETER

Punkt 6

KVALIFICERING AF SUNDHEDSFREMME
OG FOREBYGGELSESPOLITIK

TAK FOR I DAG!

2 Orientering om program d. 21.10.2019
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Sammen skaber vi positive forandringer!
Silkeborg Kommune Ungestrategi 2020-2023
UDKAST ver. 03
Bemærk: teksten markeret med gult er ny!

”Sammen understøtter vi unges trivsel og vej i livet, gennem innovative og støttede fællesskaber på
uddannelsesinstitutionerne, på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet.”

Anbefaling til Silkeborg Byråd
Ungestrategiudvalget 2019

Silkeborg Kommune Ungestrategi 2020-2023
Sammen understøtter vi unges trivsel, gemmen innovative og støttede
fællesskaber på uddannelsesinstitutionerne, på arbejdsmarkedet
og i civilsamfundet. (USU, 2019).
Baggrund
Center for Ungdomsforskning (CEFU) og Rockwool Fonden vurderer, at 60.000-70.000 unge
lever på kanten af det danske samfund. Siden finanskrisen er gruppen af unge på kontanthjælp/uddannelseshjælp fordoblet og antallet af hjemløse 18-24-årige steg 80 % fra 2009 til
2016. 25-30.000 unge mellem 15-24-årige har et direkte interventionskrævende misbrug af
stoffer og et stadigt stigende antal er på antidepressiv medicin. Det der ofte karakteriserer
unge på kanten, er en polarisering i deres hverdagsliv. De har ofte en hverdag, hvor dag og
nat vendes om og flyder sammen, med en usikker boligsituation og manglende/ svære
netværk og relationer. De unge som Ungestrategiudvalget har været i dialog med har desuden
peget på ”ensomhed”, kaldt på ”snak med mig… også om det der er svært”, og sagt ”bryd
tabuerne (!)”. De mærker præstationskulturens voldsomme pres og har givet udtryk for
behovet for nye fællesskaber - med fokus på deres styrker.
Selvom langt de fleste unge i Silkeborg Kommune går ukompliceret videre fra grundskole til
ungdomsuddannelse, er der en mindre del, som har brug for en særlig indsats for at opnå en
ungdomsuddannelse eller kontakt til arbejdsmarkedet. I Silkeborg Kommune, var XX,X % af
de unge mellem 16-17 år og XX,X % af de unge mellem 18-25 år, i uddannelse, december
2019 (jf. tal og tabeller, bliver sat ind med de nyeste tal i den endelige version).
Det er vores politiske opgave at understøtte de unge i at finde og fastholde et fodfæste i
fællesskaberne på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i lokalsamfundet bredt set.
Derfor besluttede Byrådet den 18. december 2017 at nedsætte et Ungestrategiudvalg for
perioden 2018 - 2020 under Økonomi- og Erhvervsudvalget og med to hovedopgaver:
1. At fremlægge model for, hvordan der sikres én indgang for de unge i Silkeborg
Kommune (2018). Denne er udarbejdet, godkendt og under implementering.
Nærværende strategi bygger videre på ”En enkel indgang er de mange” (2019).
2. At udarbejde strategi for, hvordan flere unge i Silkeborg Kommune kommer i
uddannelse eller arbejde (2019)
Siden årsskiftet, 2019, har vi I Ungestrategiudvalget afholdt dialogmøder og workshops på
tværs af hele kommunen, for at samle inspiration og viden ift. behov samt indholdet af den
kommende ungestrategi. Vi har blandet andet været i dialog med unge ml. 15-30 år, erhvervslivet, lokale råd, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedsparter, ildsjæle fra lokalområderne,
fagpersoner, frivillligområdet, de politiske fagudvalg, samt søgt inspiration i andre kommuner.
Grunden hertil er, at vi i Ungestrategiudvalget tager et klart udgangspunkt i, at vi er gensidigt
afhængige af hinanden på tværs af kommunen, samarbejdspartnere, civilsamfundet og de
unge selv – i sikringen af positive forandringer for unge i Silkeborg Kommune!

Ungestrategiudvalget, 2019

Side 2 af 9

Ungestrategien - Mission, vision og målsætninger
Ud fra vores dialoger, på tværs af kommunen og med de
unge selv, er det tydeligt at vi som kommune ikke kan lykkes
alene – at udsathed findes på flere af de arenaer ungdomslivet udfoldes på, jf. figur 1. Derfor bygger Ungestrategiudvalgets anbefaling til en tværgående Ungestrategi på, at vi
sammen på tværs af fagpersoner, politikere, de unge,
uddannelsesinstitutioner, civilsamfundet og virksomheder,
understøtter unges trivsel og vej i livet, gennem innovative
og støttede fællesskaber. Vores mission og vision med
Ungestrategien er derfor:
Mission: vi understøtter unges trivsel, gemmen innovative
og støttede fællesskaber på uddannelsesinstitutionerne, på
arbejdsmarkedet og i civilsamfundet.
Vision: alle unge i Silkeborg Kommunen får en meningsgivende hverdag og at de oplever at tage ansvar for eget liv.

Figur 1: Unges hverdagsliv i 360o

(Bygger på ”Hvem er de unge på kanten af det
danske samfund? v. Noemi Katznelson mfl.,
CEFU, 2015)

For at opnå ovenstående, og som en videreudvikling af ”En enkel indgang er de mange
indgange” fra 2018-2019, anbefaler Ungestrategiudvalget et fokus på nedenstående 4
fokusområder, i de kommende 3 år:
1. Unges trivsel – Sammen kan vi knække kurven
2. Arbejde og uddannelse – Sammen kan vi sikre flere veje at gå og plads til fejl
3. Koordineret og sammenhængende indsats – Sammen kan vi sikre helhed
4. Fællesskaber og fritid – Sammen kan vi skabe alternative og rummelige frirum
De konkrete målsætninger for strategien er:
‒
‒
‒

i 2020 er 5 % flere af ungegruppen der får tilknytning til arbejdsmarkedet eller til en
uddannelse, og at denne indsats afstedkommer, og
i 2023 vil være 10 % flere unge der får tilknytning til arbejdsmarkedet eller til en
uddannelse.
i 2023 ses der en markant stigning i trivslen, blandt de unge i Silkeborg Kommune,
målt på baggrund af ”Hvordan har du det undersøgelsen” (udkom i 2018, næste
udkommer i 2022).

Ungestrategien anviser en klar og tydelig retning for realisering af den formulerede vision og
øvrige relevante politikker på ungeområdet. Med strategien er ambitionen at vi forstærker det
gode arbejde, der allerede gøres for unge i Silkeborg Kommune, og at kalde på at vi står
endnu tættere sammen med de unge om at øge ungefællesskabers rummelighed for
forskellighed og unges tilknytning til uddannelsesinstitutionerne, arbejdsmarkedet og
civilsamfundet.

Ungestrategiudvalget, 2019
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Ungestrategiens 4 fokusområder
Vi skaber positive forandringer sammen!
Strategiens 4 fokusområder skal vi løfte og sætte fokus på i
fællesskab. Det værende de unge selv, politikere, fagpersoner,
ildsjæle, erhvervslivet, foreninger og civilsamfundet. Vi er
gensidigt afhængige af hinanden, og netop derfor anbefaler
Ungestrategiudvalget at arbejdet med strategien tager
udgangspunkt i at vi finder løsningerne sammen. Strategien
sætter 4 fokusområder, hvor vi som kommune, erhvervsliv og
civilsamfund efterfølgende skal udvikle konkrete handlinger og
initiativer.
Fordi vi er gensidigt afhængige af hinanden anbefaler
Ungestrategiudvalget at arbejdet med strategien tager udgangspunkt i et fælles ungesyn. Vi
kan bruge et fælles ungesyn som et udgangspunkt for forventningsafstemning med hinanden således at vi sammen skaber de mest optimale vilkår for de unge, vi samarbejder med og om.
Følgende indeholder en kort beskrivelse af det ungesyn strategien tager udgangspunkt i.
Derefter beskrives hver af de fire fokusområder og de tilknyttede anbefalinger nærmere.

Et fælles ungesyn (jf. kobling til TPS, drøftes under pkt. 3 på udvalgsmødet)
- At og hvordan vi ser og møder hinanden betyder noget
Hvordan vi møder og ser på hinanden har en stor betydning ift. det forventningspres eller
billede vi skaber af hinanden – herunder de unge selv. Strategien tager udgangspunkt i
følgende ungesyn/tilgang:
•
•
•
•

Vi møder hinanden med et ressourceorienteret fokus. Vi fokuserer på potentialet for
positiv udvikling hos de unge, samt at understøtte og stimulere dette.
…
…
…

Med afsæt i ovenstående, sætter strategien fokus på fire fokusområder, hvor vi som
kommune, erhvervsliv og civilsamfund skal udvikle konkrete handlinger.
Fokusområderne bliver vores fælles trædesten for at realiser vores vision. I det følgende er der
for hvert område kort beskrevet hvorfor området er valgt, hvordan vi vil anbefale at der
arbejdes med det og hvem vi i særlig grad skal samarbejde for at realiser det.

Ungestrategiudvalget, 2019
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Fokusområde 1: Unges trivsel
Sammen kan vi knække kurven
Flere undersøgelser peger på, at mange unge har symptomer på psykisk mistrivsel. Det vil
sige, at de, uden at der er tale om en diagnose, har psykiske vanskeligheder som eksempelvis
lav tilfredshed med livet, ensomhed, stress og søvnproblemer. Det er svært at vurdere
præcist, hvor mange unge det drejer sig om, men Socialstyrelsen formoder at der er tale om
minimum 9 til 10 procent af de unge kvinder og 3 til 5 procent af de unge mænd. Dertil er
antallet af unge med kontakt til det psykiatriske sygehusvæsen er steget med 65 procent fra
2009 til 2015. I 2011 fik 56 ud af 1.000 18-24-årige antidepressiv medicin. Det er en stigning
på 148 % siden 2001 (Rockwool Fonden og Center for Ungdomsforskning).
Som Vidensråd for Forebyggelse peger på, i en ny rapport om børn og unges mentale helbred,
udgør psykisk mistrivsel og lidelser vigtig del af sygdomsbyrden blandt børn og unge. Det
mentale velbefindende har betydning for, hvordan børn og unge klarer kravene i skolen,
fungerer i sociale sammenhænge og på arbejdsmarkedet senere hen. Dermed spiller en tidlige
psykisk mistrivsel en rolle både for helbred og for den sociale ulighed i sundhed, som findes
senere livet.
Ifølge ”Hvordan har du det undersøgelsen” fra 2018 ses samme stigning/tendens i Silkeborg
Kommune, som på landsplan. Den markante stigning i andelen af unge der mistrives, er
ensomme, er psykisk pressede og får psykiske diagnoser skal vendes. Derfor sætter Ungestrategiudvalget fokus på at vi sammen knækker kurven ved at få sat unges trivsel på
dagsordenen!

Ungestrategiudvalget anbefaler derfor at:
–

–
–
–
–

Vi styrker arbejdet med mestring, trivsel og mental sundhed. Vi er opmærksomme på
at selvom andelen af unge i uddannelse og job stiger, falder trivslen/den psykiske
sundhed blandt unge ikke nødvendigvis.
Vi sætter fokus på en tidlig og forebyggende indsats - børn også skal have mulighed for
samtale (PPR). Vi igangsætter initiativer der forbygger og behandler angst.
Vi sikrer overgangen fra barn til voksen – fokus på det 18 år og en mere glidende
overgang.
Vi bryder tabuer og ensomhed. Bl.a. ift. oplysning/forståelse i folkeskolen vedr. psykisk
sygdom, og ved at sætte fokus på rummelige fællesskaber (jf. spor 4).
Vi styrker koblingen af frivillige- om kommunale indsatser.

For at nå i mål, skal vi løfte i flok. De primære samarbejdspartnere inden for dette fokusområde er: unge, skoler/uddannelsesinstitutioner, fagpersoner i kommune og region,
frivilligområdet og civilsamfundet. Andre?
Ungestrategiudvalget anbefaler at parterne, faciliteret af Silkeborg Kommunen, sættes
sammen og samarbejder for at sikre unges trivsel, på baggrund af anbefalingerne.

Ungestrategiudvalget, 2019
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Fokusområde 2: Arbejde og uddannelse
– Sammen kan vi sikre flere veje at gå og plads til fejl
Center for Ungdomsforskning (CEFU) og Rockwool Fonden vurderer, at 60.000-70.000 unge
lever på kanten af det danske samfund. Siden finanskrisen er gruppen af unge på kontanthjælp/uddannelseshjælp fordoblet og antallet af hjemløse 18-24-årige steg 80 % fra 2009 til
2016. Dertil er næsten 170.000 unge mellem 15 og 29 år er hverken i gang med en
uddannelse eller i job, hvilket svarer til hver syvende ung. Tallet er steget med 13.000
personer siden 2013. Tallene dækker over store forskelle, hvad angår de unges
uddannelsesniveau og geografiske placering.
Afventer tal ift. Silkeborg, disse kommer med i næste version
I forhold til de unge der lever på kanten er det central at vi i fællesskab skaber et mere
rummeligt arbejdsmarked og uddannelsessystem. Virksomhederne kan gøre en stor forskel for
de unge, som har svært ved at komme i gang med en uddannelse. De kan skabe mening, give
struktur i hverdagen og give en idé om, hvad en uddannelse kan bruges til. Der skal derfor
være plads til forskellighed på arbejdsmarkedet og på uddannelsesinstitutionerne. Sammen
kan vi sikre at de unge har flere veje at gå, at der er plads til at afprøve og at lære af fejl.
Ungestrategiudvalget anbefaler derfor at:
–
–
–
–
–
–

Vi styrker virksomhedssamarbejdet og bidrager til skabelsen af flere fritids- og nichejob
til unge. Vi fjerner alt unødvendigt ’bøvl’ for virksomhederne
Vi understøtter ”Erhvervsambassadører” virksomhed til virksomhed – og bidrager til
delingen af de gode historier.
Vi anerkender de virksomheder, der tager et helt særligt ansvar ift. udsatte unge
Vi sikrer plads til ”kloge hænder” og ”krøllede hjerner” på arbejdspladsen og på
uddannelsen
Vi sikrer at der er plads og tid til at afprøve og lære at sine fejl i skolen og på
uddannelsesinstitutionerne.
Vi sætter større fokus på feedback samt understøtter muligheden for profil- eller
specialtilbud i folkeskolen.

For at nå i mål, skal vi løfte i flok. De primære samarbejdspartnere inden for dette fokusområde er: de unge, fagpersoner i kommunen, erhvervsdrivende, Sammen om Silkeborg,
skoler/uddannelsesinstitutionerne og Garantiskolen. Andre?
Ungestrategiudvalget anbefaler at parterne, faciliteret af Silkeborg Kommunen, sættes
sammen og samarbejder for at sikre et rummeligt arbejdsmarked og uddannelsesinstitutioner
for unge, på baggrund af anbefalingerne.

Ungestrategiudvalget, 2019
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Fokusområde 3: Koordineret og sammenhængende indsats
- Sammen kan vi sikre helhed
For at skabe mest mulig værdi for den unges vej mod
uddannelse og job, er det vigtig at samarbejde på tværs om
indsatserne i de tilfælde, hvor der er tale om komplekse
problemstillinger, og hvor der er flere forskellige indsatser i
gang. For at vi som kommune kan sikre en sammenhængende indsats er det væsentligt at arbejde med
organiseringen med en fast kontaktperson og et tværfagligt
samarbejde. Der skal være fokus på overgange til og fra
indsatser, job, praktik og uddannelse samt inddragelse af
samarbejdspartnere og brug af ordninger som eksempelvis
mentor (Cabi – bedre arbejde til flere).
Hvis vi kommunalt er afstemt og møder den unge med fælles
sprog, logik, tilgang og plan, vil det øge den unges oplevelse
Billede: ”En enkel indgang, er
af en enkel indgang og sikre koordinering på tværs. For at
de mange indgange” USU, 2019
kunne lykkes med dette er der også behov for at vi politisk
styrker vores tværgående samarbejde samt understøtter samarbejdet med eksterne aktører.
Ungestrategiudvalget satte i starten af 2019 med ”En enkel indgang, er de mange indgange”,
fokus på at styrke den koordinerede og sammenhængende ungeindsats i Silkeborg Kommune.
Der er forsat brug for dette fokus og derfor anbefaler Ungestrategiudvalget af arbejdet med en
enkel indgang, også bliver en del af ungestrategien.
Ungestrategiudvalget anbefaler derfor at:
–

Vi styrker og understøtter implementeringen af ”En enkelt indgang er de mange
indgange” vedtaget i 2019 af Byrådet.

–

Vi styrker vores politiske og strategiske arbejde på tværs af ungeindsatsten

–

Vi bidrager til at sammenspillet mellem kommunale og eksterne aktører understøtter en
koordineret og helhedsorienteret indsats for de unge.

For at nå i mål, skal vi løfte i flok. De primære samarbejdspartnere inden for dette fokusområde er: De unge, fagpersoner på tværs af kommune og region, erhvervsdrivende,
skoler/uddannelsesinstitutionerne og Garantiskolen. Andre?
Ungestrategiudvalget anbefaler at parterne, faciliteret af Silkeborg Kommunen, sættes
sammen og samarbejder for at sikre en koordineret og sammenhængende ungeindsats, på
baggrund af anbefalingerne.

Ungestrategiudvalget, 2019
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Fokusområde 4: Fællesskaber og fritid
Sammen kan vi skabe alternative og rummelige frirum
Der er en stigende grad af ensomhed blandt unge, dertil er
der for få fritidsaktiviteter der rummer og inspirerer udsatte
unge eller unge med diagnoser. De unge som Ungestrategiudvalget har været i dialog med har desuden peget på
”ensomhed”, kaldt på ”snak med mig… også om det der er
svært”, og sagt ”bryd tabuerne (!)”. De mærker
præstations-kulturens voldsomme pres og har givet udtryk
for behovet for nye fællesskaber - med fokus på deres
styrker.
De unge tilbringer kun en brøkdel af deres hverdagsliv i
kontakt kommunen og derfor er det centralt at se på hvilke
fællesskaber de søger og har brug for ift. at komme ud af
ensomheden og ind i positive fællesskaber (figur 2). Dertil
sætter fællesskaber udenfor eksempelvis skolen, fokus på
andre styrker og ressourcer end de fagspecifikke i skolen.

Figur 2: Unges hverdagsliv i 360o

(Bygger på ”Hvem er de unge på kanten af det
danske samfund? v. Noemi Katznelson mfl.,
CEFU, 2015)

Ungestrategiudvalget anbefaler derfor at:
‒

Vi bidrager til ungemiljøer/foreninger der løfter de unge

‒

Vi sikrer at civilsamfundet bliver en større del af opgaveløsninger ift. de udsatte unge

‒

Vi skaber alternative og sjove fællesskaber, hvor det er ok at fejle og hvor man ikke
skal være perfekt. Vi skaber fritidsaktiviteter som har selvstændig værdi og med fokus
på andre styrker/ressourcer end skolen

‒

Vi undersøger ”det gode fede ungeliv” sammen med de unge og ser på hvad der skaber
et sådant og hvem der definerer det.

For at nå i mål, skal vi løfte i flok. De primære samarbejdspartnere inden for dette fokusområde er: De unge, fagpersoner i kommunen samt civilsamfundsaktører som frivilligcenteret,
foreninger, lokalråd. Andre?
Ungestrategiudvalget anbefaler at parterne, faciliteret af Silkeborg Kommunen, sættes
sammen og samarbejder for at sikre alternative og rummelige frirum, på baggrund af
anbefalingerne.

Ungestrategiudvalget, 2019
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Governancemodel for Ungestrategien
Nødvendigheden i det tværgående samarbejde og de tværgående tiltag betyder at alle skal
investere deres faglighed i en fælles indsats mod et fælles mål også politisk… (KL vedr. den
politiske budget- og styring på tværs…)… I 2019 afprøvet en tværgående governancemodel –
den tværgående politiske styregruppe for en enkel indgang”….

Ungestrategiudvalget, 2019
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3 Drøftelse af ny tværgående Sundhedsfremme- og
Forebyggelsespolitik
3.1 - Bilag: Sundhedsfremme og forebyggelsepolitik
DokumentID: 8030287

SAMMEN OM
SUNDHED OG TRIVSEL

SUNDHEDSFREMME- OG FOREBYGGELSESPOLITIK
FOR SILKEBORG KOMMUNE

1

Forord
Vi har spurgt borgerne, hvad sundhed er for dem, og deres
svar afhænger af deres livssituation. Det kan både være at
have venner, man kan stole på, at have overskud til at klare
hverdagen eller selv at kunne komme i tøjet om morgenen.
Fælles for alle uanset livssituation er dog, at fællesskaber,
venner og familie samt overskud i hverdagen har stor
betydning for dem. Derfor handler sundhed ikke kun om
antallet af gulerødder og skridt om dagen, men i lige så høj
grad om gode relationer, overskud og trivsel.
Med Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken
sætter vi en retning for de kommende års politiske
og administrative arbejde med sundhedsfremme og
forebyggelse. Vi vil sammen med borgere, foreninger,
organisationer og andre interesserede arbejde for at skabe
de gode rammer for, at den enkelte kan leve et sundt og
meningsfuldt liv sammen med andre.
Politikken hedder ”Sammen om sundhed og trivsel”, fordi
sundhed og trivsel er noget, vi skaber i fællesskaber og
sociale relationer. Den understøtter samtidig Silkeborg
Kommunes vision om at være: ”Et dynamisk fællesskab
med unikke udfoldelsesmuligheder”.

Vi ønsker med politikken at styrke både den fysiske,
mentale og sociale sundhed for alle borgere. Men det
kræver også en prioritering, så vi sammen sætter ind dér,
hvor behovet er størst. Vi vil fokusere på tidlige indsatser
og forebyggelse, at fremme lighed i sundhed, at have fokus
på fællesskab og levende lokalsamfund, og ikke mindst at
skabe rammer, der gør de sunde valg til de letteste valg.
Vi kan ikke styrke folkesundheden i Silkeborg Kommune
alene. Det er et fælles ansvar, og derfor er politikken et
anliggende for hele Byrådet. Vi vil med politikken også
opfordre alle til at se sig omkring og være nysgerrige på,
hvordan vi hver især kan bidrage til hinandens sundhed og
trivsel. Hvad enten det er genboen, som holder sig for sig
selv, barnet i skolegården, som ikke trives, eller en kollega
eller ven, som kører sig selv for hårdt i en periode. Så lad os
stå sammen om sundhed og trivsel i Silkeborg Kommune.
God læselyst!

Venlig hilsen

Venlig hilsen

Steen Vindum, Borgmester
X måned 2020

2
2

Gitte Willumsen, Udvalgsformand
for Sundheds- og Ældreudvalget

Hvordan er politikken
blevet til ?
Politikken er blevet til i et samspil med borgere, foreninger og organisationer, kommunale afdelinger og politiske fagudvalg.
Udvalgte citater fra borgere præsenteres undervejs i denne politik, mens andre input er skrevet ind i politikken. En særlig
tak til alle jer borgere og frivillige, som har bidraget med værdifuld inspiration og perspektiver på, hvad det gode og sunde
liv er for jer.
Tak til:
- Deltagere hos Mænds Mødesteder

- Forældrebestyrelsen Dagplejen

- Elever på 10. klassecentret

- Deltagere i PH-aktiv i Psykiatriens Hus

- Unge fra Helhedsplanens projekt ”Unge Stemmer”

-	Deltagere i forløb på Jobcenter Silkeborg Sygedagpenge
og Jobrehabilitering

- IGU-deltagere på Sprogcenter Midt
-	Deltagere til fællesspisning i Sorring Beboer- og
Kulturhus

- Deltagere til fælles borgermøde 28. marts 2019
- Deltagere i Frivillighedsforum 29. maj 2019

På borgermødet kom deltagerne eksempelvis med mange værdifulde perspektiver på, hvad et godt og sundt liv er for netop dem:

Udsagnene viser meget præcist, at et godt og sundt liv rummer mange forskellige aspekter. Det handler både om det sociale
i fællesskaber, venner og familie, det mentale i trivsel, glæde, tryghed og mening og ikke mindst det fysiske i motion, aktivitet,
røgfrihed og fravær af sygdom. Alle aspekter hører med til et godt og sundt liv, og det vil politikken være med til at støtte op om.

3

Sådan arbejder vi
med sundhed i
Silkeborg Kommune

Målrettede indsatser
– der er målrettet specifikke grupper eller enkeltpersoners
sundhed. Det er ofte personer, der har brug for en særlig
indsats, f.eks. rygestopkurser, genoptræningsforløb og
trivselsgrupper på skolerne

Strukturelle indsatser
– som rammer alle borgere ens, og gør de sunde valg
lettere. Det er f.eks. adgang til grønne områder, cykelstier,
alkohol-, ryge- og trivselspolitikker og strukturer, der sikrer
børns bevægelse i skoledagen

G
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– der får alle med, og styrker og bevarer et højt niveau af
sundhed for alle, f.eks. sundhedspleje, tandpleje for børn
og unge, god klassetrivsel

Vand &
sanitær
forhold
Sundhedsydelser

Der er meget, som påvirker den enkeltes sundhed,
f.eks. individuelle livsstilsfaktorer som KRAM (kost, rygning,
alkohol, motion), sociale relationer og fællesskaber, uddan
nelse og arbejde, rent drikkevand, boligforhold og helt
overordnet socioøkonomiske, kulturelle og miljømæssige
vilkår. Derfor er sundhedsfremme og forebyggelse en
opgave, der skal løses sammen på tværs af kommune,
region, almen praksis, foreninger, organisationer og
uformelle netværk.

Generelle indsatser

Tilknytning
til arbejdsmarkedet

er

Udannelse

Borgere har forskellige livsvilkår, så vejen til at opnå
sundhed er ikke ens for alle. Derfor arbejder vi i
Silkeborg Kommune med flere tilgange for at styrke
folkesundheden for alle
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Model over faktorer af betydning for sundhed

Sundhed på tværs
– hvor kommunale afdelinger samarbejder med hinanden,
og hvor kommunen samarbejder med regionen, almen
praksis, foreninger, organisationer, kulturinstitutioner og
frivillighedsområdet for at bygge bro til gavn for den enkelte
og fællesskabet og dermed bruge ressourcerne bedst
muligt

Levende lokalsamfund
– for det sted, vi bor, har stor betydning for vores liv og
sundhed, f.eks. mulighederne for at bevæge sig tæt på
hvor man bor og godt naboskab

Opbygning af gode fællesskaber
– så vi forebygger ensomhed og skaber sociale netværk,
hvor borgerne påvirker hinanden til gode og sunde valg.
Det er f.eks. gennem klassetrivsel eller frivillige spisegrupper
på plejecentre

En vidensbaseret tilgang
– vores arbejde skal bygge på viden og de bedste
erfaringer samt officielle anbefalinger, så vi gør det,
vi ved, der virker
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Hvad skal prioriteres ?
Der arbejdes allerede med en lang række af sundhedsfremme- og forebyggelsestiltag i og på tværs af kommune, region,
almen praksis og civilsamfund. I de kommende år vil vi fokusere endnu mere på at arbejde med sundhedsfremme og
forebyggelse ind i alle kommunale indsatser og samarbejdsflader. Det skal være med til at skabe lige forudsætninger for at
leve et godt og sundt liv for alle.
Vi ved, at tidlige indsatser, målrettet forebyggelse, fællesskaber og sunde rammer virker, så flest kan leve et sundt og godt
liv. Derfor vil vi i de kommende år fokusere på følgende indsatsområder og tænke dem ind, uanset hvor vi møder borgeren.

Sammen om en tidlig indsats

Sammen om lighed i sundhed

Sammen om at få alle med
i fællesskaber

Sammen om sunde rammer
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1.

”Det handler om, at man giver sig
tid til at sætte sig ned og kigge
sine børn i øjnene og høre, hvad
de fortæller, i stedet for at lave
alle mulige andre ting, mens de
snakker”

Sammen om en
tidlig indsats

– kvinde, 45 år

Børn og unge har brug for rammer og støtte til at lære at
træffe de bedste valg for dem selv. Derfor skal forældre
og andre voksne på banen og turde at skabe rammerne.
Forældrene og deres kærlighed spiller hovedrollen i
børns muligheder for at trives, udvikle sig og lære. Vi
ved, at børns tilknytning til forældre har stor betydning
for deres trivsel i hele barndommen og ind i voksenlivet.
Sundhedspersonalet i kommunen, almen praksis og
regionen samarbejder om at give alle forældre mulighed for
at få støtte og vejledning til at styrke børnenes sundhed.
Det er f.eks. hos jordemødre, sundhedsplejersker, i
børnetandplejen og hos familielægen.

”Det gør mig glad, at andre
kan lide mig, som jeg er”
– ung, Unge Stemmer

”Skolerne hjælper ved
at sige, at vi har røgfri
skoletid, så er der ikke
er gruppepres over for
rygning”

Medarbejdere i dagtilbud og skoler møder barnet hver
dag. De skaber gode rammer for trivsel og sikrer tidlig
indsats ved begyndende mistrivsel. I disse rammer kan de
sociale fællesskaber og andres anerkendelse være med til
at opbygge en stærk mental sundhed hos børn og unge.
Derudover har skolen en vigtig opgave i forhold til at styrke
børn og unges viden og kompetencer til at vælge til og fra,
herunder støtte i at sige fra over for gruppepres i forhold til
tobak, snus, alkohol, rusmidler og mobning.

– ung, 10. klasse

”Forældrene, de skal lære
børnene, at en sund livsstil
er det bedste – at man får
dyrket motion og spist sundt i
hverdagen”
– ung, 10. klasse

Voksenstyrede fritidsaktiviteter fungerer som beskyttende
faktorer for et sundt barne- og ungdomsliv. Børn og
unge, der deltager i disse fritidsaktiviteter, har mindre
grad af risikoadfærd end unge, der ikke gør. Derfor er det
væsentligt, at alle voksne støtter op om deltagelse.
Forældre, lærere, pædagoger, trænere med flere omkring
børn og unge er afgørende for at skabe et anerkendende
socialt miljø, hvor der er plads til at lykkes.

Derfor vil vi gerne arbejde
”sammen om en tidlig indsats” ved at:
➤➤

Samarbejde med forældre om at være tydelige voksne, som sikrer
børn og unges sundhed og trivsel

➤➤

Følge hurtigere og tættere op, når børn udebliver fra skolen,
da det kan være første tegn på mistrivsel

➤➤

Gøre bevægelse til en naturlig del af børn og unges hverdag både
i daginstitutioner, skoler og fritidsliv. Vi vil derfor arbejde på, at alle
børn og unge får minimum en times bevægelse om dagen

➤➤

Sikre, at alle unge påbegynder og fastholdes i uddannelse og
beskæftigelse, velvidende at der er mange veje dertil

➤➤

Sikre en bred vifte af voksenstyrede fritidsaktiviteter for børn og unge
for at understøtte børn og unges forskelligartede interesser

➤➤

Indføre røgfri skoletid på grundskoler og ungdomsuddannelser
samt udbrede røgfrie miljøer, hvor børn og unge færdes
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2.

”Det er vigtigt, at mine
børn ser, at deres mor
arbejder - så de tænker, at
når jeg bliver stor, så skal
jeg også læse og arbejde”

Sammen om
lighed i sundhed

Alle borgere skal have lige muligheder for at leve et sundt
og godt liv. Sådan er det ikke i dag, hvor nogle borgere
ikke har de samme muligheder og forudsætninger for at
leve et sundt liv. Det er især borgere uden eller med en
kort uddannelse, borgere udenfor arbejdsmarkedet eller i
socialt udsatte positioner, der er i større risiko for sygdom
og tidlig død.
For at fremme mere lighed i sundhed vil vi arbejde på to
niveauer. Vi skal fastholde et højt niveau i de generelle
tilbud, som f.eks. sundhedsplejen, tandpleje, indsatser
i skole og dagtilbud, sundhedstilbud- og ydelser, og så
skal vi have særligt fokus på de borgere, der har brug
for særlig støtte til at kunne leve et godt og sundt liv. Det
kan være borgere, som vi ved, er i risiko for at have en
dårligere sundhed, som f.eks. unge og voksne i særligt
udsatte positioner, som kan have brug for mere målrettede
og fleksible indsatser for at få fodfæste i fællesskaberne
i uddannelsessystemerne, arbejdsmarkedet eller
lokalsamfundet bredt set.

- IGU-deltager,
Sprogcenter Midt

”Man skal tage sig af
andre, hvis de ikke har
samme vilkår, som én
selv. Det synes jeg er
rimelig vigtigt”
– ung, 10. klasse

”Det gode liv er for mig
at have noget at se frem
til – noget at stå op til. Nu
er jeg f.eks. lige startet i
praktik, og det har været
det bedste for mig indtil
videre”
– kvinde, Psykiatriens
Hus

Derudover er det også vigtigt at have fokus på den geo
grafiske ulighed i sundhed, da nogle områder i kommunen
er mere udfordrede på sundhedstilstanden end andre
ifølge Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det? 2017”.

Derfor vil vi gerne arbejde
”sammen om lighed i sundhed” ved at:
➤➤

Sikre fleksible og målrettede indsatser for de borgere, som
har mest brug for det – gerne i samarbejde mellem kommune,
foreninger, lokalområder med flere

➤➤

Samarbejde i lokalområder, hvor der er flere borgere, der
er udfordret socialt og/eller sundhedsmæssigt end andre
lokalområder

➤➤

Fremme, at alle reelt får lige adgang til sundhedsydelser, blandt
andet gennem øget viden og forudsætninger for at begå sig i
sundhedsvæsenet

➤➤

➤➤

Være opsøgende og sætte ind så tidligt som muligt
– særligt for de borgere, der har de største sundhedsudfordringer

Skabe rummelighed og samarbejde om fælles indsatser med
uddannelsesinstitutioner og virksomheder, hvor der er flere
borgere med udfordringer socialt og/eller sundhedsmæssigt
end andre
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3.

Sammen om at få alle
med i fællesskaber

”Det er vigtigt at have nogle gode venner, jeg kan have
det sjovt med - men også nogen, hvor jeg ikke behøver
at gemme mig bag en maske, som jeg kan være ked af
det sammen med og fortælle om mine problemer; at vi
ligesom kan gå igennem problemerne sammen”

Fællesskaber findes i mange former og kan f.eks. findes i
familier, venskaber, klubber, foreninger, skoler, institutioner,
arbejdspladser og lokalsamfund. I fællesskaber er det
muligt at danne tætte relationer og blive anerkendt for
dem, vi er, men det forudsætter, at der er rummelighed og
en accept af hinandens forskelligheder.
Sundhed og trivsel præges i høj grad af vores sociale
netværk. De omgivelser, man er en del af, er afgørende
for, hvilke vaner og adfærd vi har. Uhensigtsmæssig
sundhedsadfærd kan derfor også etableres - og ikke
mindst fastholdes - gennem sociale netværk. F.eks. ved
vi, at unge, der begynder at ryge, ofte gør det, fordi de
har venner eller studiekammerater, som ryger. Vi vil derfor
arbejde på at påvirke formelle og uformelle fællesskaber
til at styrke den enkeltes sundhed og trivsel.

– ung, 10. klasse

”Jeg kan jo godt lide at
komme her til fællesspisning,
hvor man mødes på tværs
– det giver mange hyggelige
stunder”
– deltager, fællesspisning
Sorring Beboer- og Kulturhus

”Samvær og fællesskab
motiverer mig – for det giver
noget livsenergi, når man
samles. Man kan godt komme
til at sidde og pille sig selv i
navlen lidt for meget, hvis man
ikke kommer ud”
– deltager, Mænds Mødesteder

Fællesskaber kan være en arena for at fremme sunde
vaner og ikke mindst skabe meningsfuldhed. Borgere,
der har sociale relationer og deltager i fællesskaber,
oplever en større livskvalitet og sundhed.

”For mig er det sunde liv ikke kun alt dét med at træne og
spise sundt – alt det der basic. Det sunde liv er også, at
man kan deltage i noget og være aktiv i sine omgivelser”
– ung, Unge Stemmer

Derfor vil vi arbejde ”sammen om
at få alle med i fællesskaber” ved at:
➤➤

Sikre levende og inkluderende lokalsamfund, f.eks. gennem
nærmiljøindsatser

➤➤

Motivere til, at fællesskaber tager et ansvar for hinandens
sundhed og trivsel, f.eks. ved at fremme gode vaner i skoler,
lokalsamfund, foreningsliv og arbejdspladser

➤➤

Fremme mental sundhed gennem frivillighed og deltagelse i
meningsfulde interessefællesskaber
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➤➤

Fremme overgange og brobygning efter endt kommunale
tilbud, så aktiv deltagelse i fællesskaber fastholdes, f.eks. ved at
samarbejde med eksisterende frivillige tilbud

➤➤

Fokusere på alle borgeres ressourcer, så alle borgere oplever at
kunne bidrage til og være en ligeværdig del af fællesskabet. Det
kan f.eks. være at gå fra at være deltager i et frivilligt tilbud til selv
at være frivillig for andre

➤➤

Inddrage kultur og natur som ressource og grobund for fysisk,
social og mental sundhed

4.

”Jeg vil ikke være syg,
for det er vigtigt,
at jeg kan være der for
mine børn”

Sammen om
sunde rammer

En række sygdomme kan forebygges gennem en sund
livsstil. Her er sunde rammer en oplagt mulighed for at skabe
vilkår, der støtter op om sunde vaner, så de sunde valg også
bliver de lette valg. Det kan være regler eller politikker, som
f.eks. røgfri skoletid, som gør fravalg af rygning lettere. Men
det kan også være strukturer som eksempelvis adgang til
motionstilbud og cykelstier, der gør det let og trygt at tage
cyklen.
Vi ved, at sunde rammer medfører positive og markante
ændringer i borgernes sundhed på relativ kort tid. Ved at
etablere sunde rammer ændrer de fleste borgere deres
adfærd en lille smule i en sundere retning. Det behøver ikke
at være den store livsstilsomlægning for den enkelte borger,
men samlet kan det have en stor effekt på folkesundheden.
Det er noget alle får glæde af og ikke kun de, som i forvejen
har en meget sund livsstil.

”Dét, jeg synes
bedst ved Silkeborg,
er de mange
cykelmuligheder, der
er. At komme ud og
få tankerne væk. At
man kobler fra og får
motion og pulsen op.
Det er lige så godt
som medicin”
– mand, 54 år

– IGU-deltager

”Det er vigtigt at holde
børnene væk fra rygning.
Derfor er det også vigtigt,
at der er en rygepolitik hos
dagplejeren, så børnene
ikke udsættes for røg”
– forælder,
forældrebestyrelsen
dagplejen

Sunde rammer er med andre ord med til at fremme lighed
i sundhed, da det ofte er en gratis eller enkel indsats, der
påvirker alle borgere. Naturen, byrummet, arbejdspladser,
skoler, dagtilbud, kulturinstitutioner med videre er alle steder,
hvor de sunde rammer kan skabes. Som Danmarks Outdoor
Hovedstad har vi nogle helt særlige muligheder for at bruge
vores natur og alle de faciliteter, der er. Vi har blandt andet
bynære skove, flere end 50 søer og hundredvis af grønne
arealer samt udendørs fitnessredskaber, som alt sammen
kan bruges som ramme for rekreation og bevægelse.

Derfor vil vi gerne arbejde ”sammen
om sunde rammer” ved at:
➤➤

Fremme røgfrie miljøer, herunder arbejdspladser, legepladser,
idrætsfaciliteter, kulturinstitutioner

➤➤

Reducere synligheden og tilgængeligheden af alkohol samt
fremme alkoholfrie alternativer, hvor børn, unge og voksne færdes

➤➤

Leve op til gældende anbefalinger på mad- og bevægelsesområdet
på kommunale institutioner f.eks. daginstitutioner, skoler,
bosteder, plejecentre

➤➤

Benytte naturen som ramme for bevægelse og ophold udendørs,
f.eks. fremme cykling som transportmiddel på de kortere distancer
eller fremme muligheder for at bruge naturen som ramme for
tilbud eller aktiviteter
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➤➤

Arbejde systematisk med strukturer på arbejdspladser, i dagtilbud,
skoler, arbejdspladser og foreningsliv, der fremmer bevægelse og
mental sundhed, f.eks. gennem metoden ABC for mental sundhed

➤➤

Skabe fysiske fællesområder og områder, der understøtter nye
møder og socialt samvær f.eks. generationsmøder ved byggeri og
byplanlægning, hvor børn, unge, voksne og ældre mødes naturligt
og på tværs

Fra politik til virkelighed
En politik lever først, når den bliver omsat i handlinger. Derfor vil der hvert år blive udarbejdet en handlingsplan på tværs af
alle afdelinger, der beskriver de konkrete handlinger, som netop skal være med til at sikre, at politikken kommer til at gøre
en forskel for borgerne i Silkeborg Kommune. Handlingsplanen omfatter også samarbejdsprojekter med andre aktører fra
blandt andet region, almen praksis og civilsamfundet.

For at løfte det tværfaglige samarbejde er det afgørende, at:

-- Vi ser borgeren som ekspert i eget liv, og hvor borgernes
ressourcer og behov er grundlag for løsninger

-- Vi er inviterende og åbne, så alle gode kræfter
kommer i spil

-- Vi er nysgerrige på hinandens ståsted, faglighed og
kerneopgaver

-- Vi bruger naturen og udendørsomgivelser som arena

For at det kan lade sig gøre, har vi også brug for, at borgere, foreninger, organisationer, arbejdspladser, kulturinstitutioner
og andre byder ind som aktive samarbejdspartnere. For vi skaber det gode liv sammen med hinanden.
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Sammen om sundhed
og trivsel – en del af noget større
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Sund By Netværket arbejder blandt andet for at imple
mentere FN´s verdensmål i et folkesundhedsperspektiv.
Healthy Cities Network arbejder ud fra 6 fokusområder,
som en hjælp til at arbejde helhedsorienteret med
verdensmålene.
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Silkeborg Kommune er medlem af Sund By Netværket,
der er en del af WHO´s European Healthy Cities Network,
som arbejder for at skabe rammer for et godt liv i bære
dygtige byer. Gennem vidensdeling og samarbejde sikrer
vi, at vi altid bruger den nyeste og opdaterede viden til at
styrke folkesundheden i Silkeborg Kommune.

NESKER

fra original figur, som kan findes i publikationen
Mennesker: Investering i de mennesker, der udgør voresOversat
Velstand:
Styrke ressourcerne i lokalsamfundet og øge
Copenhagen Consensus of Mayors – Healthier and happier cities for all, 2018

lokalområder.

F.eks. inddragelse af alle borgere, så vi kan deltage og
styrke lokalsamfundet og være medskabere af løsninger,
der giver øget lighed i sundhed.

Sted: Skabe byrum, der styrker sundhed og trivsel.
F.eks. skabe byrum, der gør det sunde valg til det
nemmeste og mest tilgængelige valg på alle områder.

Deltagelse: Sikre deltagelse af borgere og fællesskaber i
de beslutninger, der påvirker os.
F.eks. ved at styrke den enkeltes evne til at tage vare på
sig selv, andre mennesker og de steder, hvor vi bor, lærer,
arbejder og leger.

adgang til de fælles goder og serviceydelser, der findes i
både den offentlige, private og frivillige sektor.

F.eks. ved at støtte borgere i udsatte positioner til at deltage
på lige fod med andre i de muligheder vores samfund
tilbyder.

Fred: Understøtte fredelige og inkluderende samfund.
F.eks. alle har en opgave i at sikre social retfærdighed, lige
muligheder for alle, og at vi kan leve i fredelig sameksistens
i kraft af vores forskelligheder.

Planet: Beskytte planeten gennem bæredygtigt forbrug og
produktion.
F.eks. samarbejde lokalt, nationalt og internationalt for at
sikre sammenhæng i arbejdet for en sundere planet.
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