2 Program for møde på Psykiatriens Hus
2.1 - Bilag: Mødepræsentation - 20-03-2018
DokumentID: 6985541

20. marts 2018

UNGESTRATEGIUDVALGET
TEMA: PSYKIATRI OG DE UNGE

Dagsorden

Møde d. 03. marts på Psykiatriens Hus

Kl. 14:00: Styring og proces

(50 min)



Godkendelse af referat



Fortrolighed v. Anders Kjærulff



Drøftelse af arbejdsformen USU



Drøftelse og godkendelse af procesplaner



Orientering om FGU

Kl. 14:50: Pause
Kl. 15:00: Workshop



(ca. 1½ time)
Oplæg Unge, psykiatri og tværfagligt samarbejde v. Psykiatriens Hus
Workshop hvor udvalget, fagpersoner og unge sammen ser på
muligheder, udfordringer og løsninger ift. en enkelt indgang

Kl. 16:40: Opsamling og næste skridt




Enkelt indgang
Strategi
FGU

(20 min)

1.1 Styring og proces

Godkendelse af referat v. Mads Frandsen
• Godkendelse af referat
• Beslutning og handlingslog
# Dato for
oprettelse
20-02-2018
1
2

20-02-2018

3

20-02-2018

4
5

20-02-2018
20-02-2018

6

20-02-2018

7

20-02-2018

8

20-02-2018

Kategori

Beslutning/handling

Handling

Programmet for konference d. 7. marts sendes til udvalget

Handling

Spørgsmål på mødet vedr. klynge og målemetode skal
besvares
Handling
Der skal udarbejdes et udkast til en tidsplan for
arbejdsproces vedr. ”En indgang” og en for ”Ungestrategi”
Handling
Der skal laves en mødeplan med temaer på
Handling
Administration skal komme med forslag til, hvilke
steder/kommuner der kunne være interessant for udvalget
at besøge.
Beslutning Målgruppen for USU er ift. 85-10-5 tænkningen de sidste 15
procent (og de deler derved målgruppe med UKU).
Beslutning USU rolle er at sende bekymringer/ideer mv. de finder i
deres arbejde videre til de relevante fagudvalg, f.eks. på
børneområdet
Beslutning Fast punkt på dagsordenen ift. tal på området

9
* Grå-felter er fra sidste møde og løst, dvs. det er sidste gang det fremgår i et referat.

Ansvarlig Deadline

Status

Anders
Kjærulff
Adm.

21-02-2018 Løst

Adm.

20-03-2018

Adm.
Adm.

20-03-2018
?

20-03-2018 Løst
I gang

USU

Løst

USU

Løst

USU

Løst

1.2 Styring og proces
Fortrolighed v. Anders Kjærulff

1.3 Styring og proces

Drøftelse af arbejdsformen USU v. Jørgen S. Haunstrup

Oplæg til projektstyringsmodel:
To leverancer:
1. Enkel indgang (2018)
2. Ungestrategi (2019)
Roller:
Arbejdende styregruppe: USU
Styregruppeformand: Mads
Referencegruppe: UKU
Projektleder: Jørgen og Anders
Delprojektleder: Lisa

1.3 Styring og proces
Drøftelse af arbejdsformen USU

Den arbejdende styregruppe - Mellem møderne
‒ Drøftelse af evt. opgaver mellem møderne (indsamling af
inspiration og information samt brug af netværk,
kommunikation etc.)
‒ Ramme for arbejdet mellem møder

Drøftelse og rammesætning af jeres position som §17,4
udvalgsmedlemmer:
-

Arbejdede, åbne og nysgerrige
Ideudviklende brobyggere
Træffe beslutninger og giver retning
Position ift. andre fagudvalg
Bruge jeres særlige kompetencer/interesser
… andet?

1.3 Styring og proces
Drøftelse af arbejdsformen USU
Oplæg til mødeafholdelse:
Del 1: Styregruppemøde

Behandler og træffer beslutninger vedr.
procesplan, oplæg/udkast, dialog med
omverdenen, niveau af inddragelse mm.

Del 2: Inspirationsworkshop

Tema-workshop sammen med udvalgte
faggrupper/samarbejdspartnere/unge og
andre relevante aktører.

Del 3:

Opsamling op workshoppen, hvad taler
ind i ”En indgang” og i ”strategien” og
hvad kalder det på af handlinger?

Skitse til
udvalgsmødeform
Del 1:
Styregruppemøde
Del 2:
Inspirationsworkshop
Inkl. unge perspektiver

Del 3:
Opsamling og næste skridt

1.3 Styring og proces

Drøftelse af form ift. enkel indgang og strategi
Oplæg til arbejdsdokumenter:
- 2 arbejdsdokumenter (enkel indgang og ungestrategi)
- Der tilføjes elementer løbende
- Opsamling efter hvert møde i USU
Drøftelse af form, f.eks.:
‒
‒
‒
‒

Principper
Erklæring
Kerneområder
…

1.4 Styring og proces

Drøftelse og godkendelse af procesplaner

Der er udarbejdet to procesplaner, som sættes til
behandling:
I.

Procesplan for En indgang

II. Procesplan for Ungestrategi

1.4 Styring og proces

Oplæg til procesplan for ”en enkel indgang”

16 april:
Produktionshøjskolen
Temaer: Uddannelse og
job samt ungeperspektiver

20 marts:
Psykiaterens Hus
Temaer: Psykiatri og
ungeperspektiver

13 Juni:
Kommune
Temaer: Anden model
og ungeperspektiver

23 maj:
Skoleområdet
Temaer: Grunduddannelse
og ungeperspektiver

20 august:

ramme/nøglepunkter

19 december:
Oplæg til En enkelt
indgang godkendes af
USU

22 oktober:

Trykprøve
rammesætning for ”En
enkelt indgang”

*Beslutning vedr.

ØKE og Byrådet
behandler
”En enkelt indgang”

19 oktober:
Endeligt udkast til
model for en enkelt
indgang drøftes i USU

19 september:
Opsamling på trykprøve og fastsættelse
af nøglepunkter

2019
Ferieperiode

Marts

April

Maj

Juni

Inspirationsfase:

August

September

Oktober

November

Konkretiseringsfase:

December

Januar

Beslutningsfase:

Indsamling af input, ideer og inspiration. Dvs. en afdækning af, hvilke
perspektiver der er ift. en enkel indgang for udsatte. Der lægges op til en
dialog/undersøgelse, hvor det politiske led, borgere, samarbejdspartnere
og medarbejdere stiller skarpt på deres vinkler herpå.

Konkretisering af en model/nøgle punkter for en enkel indgang.
Fokus på konkrete design og ramme for USU’s oplæg til ØKE og
Byrådet. Fasen indeholder til en vis grad forsat inspiration og
nysgerrighed inden for den fastsatte rammen/nøglepunkter.

Ungestrategiudvalget godkender
det endelige oplæg til ØKE og
Byrådet ift. en enkel indgang for
unge i Silkeborg Kommune.

Tilsammen skal det give et afsæt til at formulere de grundlæggende
principper og nøglepunkter for USU oplæg til ”En enkel indgang”.

Denne fase skal resultere i et endeligt oplæg til USU og dernæst
Byrådet.

Byrådet drøftes og behandler USU
oplæg.

1.4 Styring og proces

Oplæg til procesplan for ”en enkel indgang”
Beslutninger ift. procesplan:
 Drøftelse og beslutning vedr. inspirationsbesøg indtil
sommeren 2018.

‒ Eks. skoleområdet, rusmiddel, produktionshøjskolen, en anden
kommune.

 Drøftelse af involvering af fagudvalg i processen

‒ Middag med fagudvalgs formænd- og næstformænd ift. politiske
prioriteringer på ungeområdet
‒ Trykprøve i september sammen med unge, fagfolk, ledere samt
diverse eksterne repræsentanter
‒ Løbende videns udveksling med andre fagudvalg repræsenteret i
USU

 Godkendelse af procesplan

1.4 Kobling mellem de to procesplaner
Enkelt indgang og Ungestrategi

ØKE Byrådet
behandler
Oplæg til ny
”Ungestrategi”

ØKE og Byrådet
behandler
”Oplægget til en
enkel indgang”

2019

2019
April

Juli

Oktober

Trykprøve

2020

Januar

April

Trykprøve

Juli

Oktober

Januar

Trykprøve

 Strategiens inspirationsfase er sideløbende med af USU’s afdækning og
oplæg til en enkel indgang. Derved vil de gensidigt påvirke og inspirere
hinanden.
 Dertil kunne strategien også indeholde modellen for en enkelt indgang, som
et af dens nøglepunkter.
 Minimum tre trykprøver i løbet af de kommende 2 år (hos borgere,
medarbejdere, ledere, fagudvalg, eksterne)

1.4 Styring og proces

Oplæg til procesplan for ”Ungestrategien”
Strategier i SK - udarbejdes på baggrund af tre perspektiver

1.

Det politiske (USU) perspektiv
- Politisk fundament og værdisæt
- De politiske perspektiver og løbende involvering
- Tværgående fokus, dialog med andre relevante udvalg

2.

Borger perspektiver
- Involvering af målgruppe/borgere
- Borgerperspektiver, idebank og ejerskab

3.

Faglige/administrative perspektiver
- Forskningsperspektiv
- Tværfaglighed og samarbejdsflader på tværs i SK

Strategiarbejde
Faglighed/adm.
Nogle går på tværs af perspektiver:
Interesseorg. og virksomheder

1.4 Styring og proces

Oplæg til procesplan for ”Ungestrategien”

Byrådet behandler
Oplæg til ny
”Ungestrategi”

December:
Oplæg til Ungestrategi
godkendes af USU

Januar:
Temamøde med
Byrådet

20 marts:
Afklaring vedr. ramme
for strategien
September:
Trykprøve 1

September:
Trykprøve 3

Februar:
Trykprøve 2

2019
April

Afklaringsfase

Juli

Inspirationsfase

Oktober

Januar

2020
April

Konkretiseringsfase

Juli

Trykprøvefase

Oktober

Januar

Beslutningsfase

Oplæg til en afklaringsfase, hvor der ses på:
‒ Grad af inddragelse, metode, ramme etc.
‒ Inspirationsbesøg hvor? Erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter, unge og
iværksætteri
‒ Involvering af fagudvalg
‒ Andre opmærksomhedspunkter?

1.5 orientering om FGU
v. Anders Kjærulff

Pause

30. marts 2018

WORKSHOP: UNGE OG EN
INDGANG

Workshop

- En enkel indgang for de unge til kommunen
Agenda:
15:00: Velkomst og en enkel indgang v. Mads Frandsen (formand
for USU)
15:10: Et eksempel: Unge, psykiatri og tværfagligt samarbejde –
udfordringer og styrker ift. en enkel indgang.
15:25: Workshop

• 3 grupper
• Præsentations- og spørgerunde
• Dialog om hvad der skal til for at skabe en enkel indgang til kommunen for
de unge i Silkeborg kommune. De 3 vigtigste anbefalinger

16:25: Opsamling og USU’s videre arbejde v. Mads
Frandsen

Workshop

- En enkel indgang for de unge til kommunen

Grupper:
Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Ung

Ung

Ung

Ung

Ung

Ung

Fagperson fra psykiatri

Fagperson fra psykiatri

Fagperson fra psykiatri

Fagperson fra psykiatri

Fagperson fra psykiatri

Fagperson fra psykiatri

Mads Frandsen

Kim Barslund

Bente Refslund

Carsten Skytt

Claus Jørgensen

Kristoffer M. Jensen

Jørgen S. Haunstrup

Anders Kjærulff

Kim Egeskov
Lisa M. D. Gerschefski

Workshop

- En enkel indgang for de unge til kommunen
Tid: 60 minutter
Opgave:
1. Præsentations- og spørgerunde (tid 20 min)
2. Hvordan skaber vi en enkel indgang for unge til
Silkeborg Kommune? (tid 40 min)
‒

Find frem til de tre vigtigste anbefalinger

*Tovholder i hver gruppe: Jørgen S. Haunstrup, Anders Kjærulff og
Lisa M. D. Gerschefski

Pause

v. Mads Frandsen

OPSAMLING

Opsamling på dagens inspiration
Ift. henholdsvis en indgang, ungestrategi og processen:
 Hvad giver workshoppen af ideer og overvejelser?
 Hvilke principper/kerneområder kalder det på ift. en
enkel indgang og en ungestrategi?

Hvad er det næste skridt?
 Handlinger indtil næste møde?
 Evt. aftale vedr. kommunikation indtil næste møde?

Opsamling FGU
Ift. USU opgave og dagens workshop:
 Hvilke tanker giver det ift. FGU?
 Hvilke principper/anbefalinger vil I videregive?

2 Program for møde på Psykiatriens Hus
2.2 - Bilag: Mødereferat 20. februar 2018 - USU
DokumentID: 6985543

Referat – Ungestrategiudvalget
Mødedato: 20-02-2018
Forum

Ungestrategiudvalget

Deltagere

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mads Frandsen
Kim Nielsen Barslund
Bente Refslund
Kristoffer Møller Jensen
Carsten Ørum Skytt
Claus Jørgensen
Kim Egeskov
Anders Kjærulff
Simon Mæng

Afbud

•

Jørgen S. Haunstrup

Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.

Bilag

Mødeleder

Mads Frandsen

Referent

Lisa M. D. Gerschefski

Rundvisning og frokost
Velkomst og ramme v. Mads Frandsen
Den national og lokale kontekst
Indspark fra Indsatsniveauet, v. Fagområderne
Afdækningen - Hvilken proces er der brug for og med hvem? v. Mads
Frandsen og Anders Kjærulf
6. Orientering og evt.
Mødepræsentation udleveret på møder samt udsendt pr. mail med referatet d. 08-032018

Ad.1 Rundvisning og frokost
Intet til referat
Ad. 2. Velkomst og ramme
Jf. slide 3-4 i vedlagt mødepræsentation. Mads Frandsen bød velkommen og satte rammen for
dagen – herunder ift. USU’s relation til fagudvalgene og Ungestrategiudvalgets kommissorie og
rolle.
Ad. 3 Den nationale og lokale kontekst
Jf. slide 5-23 i vedlagt mødepræsentation. Punktet indeholdte en orientering og drøftelse af
hvem de udsatte unge er, regeringsudspillet, hvordan gruppen af unge i Silkeborg Kommune
ser ud samt de fælles bevillingsmål i Silkeborg Kommune
Ad. 4 Indspark fra Indsatsniveauet
Jf. slide 25-38 i vedlagt mødepræsentation. Punktet indeholdte et inspirationsoplæg fra
Beskæftigelses-, Skole-, Social- og Familieområdet, om deres viden og erfaring vedr. unge på
kanten og det kommunale samarbejde ift. job og uddannelse.
Ad. 5 Afdækning - Hvilken proces er der brug for og med hvem?
Jf. slide 40-42 i vedlagt mødepræsentation. Ud fra inspirationsoplæggene og den fastsatte
ramme drøftede Ungestrategiudvalget kriterier for deres afdækning. Følgende input, til den
kommende proces, blev drøftet:

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










Proces vedr. Strategien: USU kunne komme på et temamøde i Byrådet i start 2019
Proces vedr. En indgang: gerne udspil til En indgang til august, en ramme der
trykprøves og efterfølgende snævres ind og slutteligt besluttes i december.
Udvalget ønsker at komme på inspirations besøg, herunder nævnes Psykiatriens Hus, et
fængsel, udvalgte virksomheder og andre kommuner. Administration skal komme med
forslag til, hvilke steder/kommuner, der kunne være interessante at besøge.
Udvalget ønsker at få de unges perspektiver på banen. Gerne unge der har haft
forskellige oplevelser og baggrunde – også de positive historier og hvorfor de lykkedes.
Udvalget ønsker at fagområderne kommer med bud på de vigtigste ting de mangler og
hvorfor? Gerne skuffe projekterne samt hvad skal der ikke pilles ved og gerne må
forstørres.
Udvalget ønsker ligeledes et fokus på demografiske og sociologiske forhold - måske
omsat til personas/arketyper
Målgruppen for USU er, ift. 85-10-5 tænkningen, de sidste 15 procent

I forhold til kommende møder og eventuelle temaer blev følgende drøftet:







Fast punkt på dagsordenen ift. tal på området
Udvalget ønsker en mødeplan med temaer på. Eventuelle temaer:
- Psykiatri
- Erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter – kan vi aktivere nogle af de
virksomheder, der ikke er på banen i dag?
- Unge og iværksætteri
På næstkommende møde skal udvalgets arbejdsform drøftes og fastsættes. Bl.a. i
forhold til den fælles ramme og kommunikationsstrategi. ”Hvordan formidler vi
opgaven, og hvordan kan vi opsøge viden? Hvordan går vi i byen og kommer bredt
rundt”
USU rolle er bl.a. at sende bekymringer/ideer de får undervejs videre til de relevante
fagudvalg, f.eks. på børneområdet

Ad. 6 Orientering og eventuelt
Anders Kjærulff orienterede om:
 Workshop d. 23. august vedr. de unge på kanten og sammenhængende ungeindsats
 Konference d. 7. marts ift. psykiatrien. Anders Kjærulff sender programmet til udvalget
 Mulighed for at flytte udvalget mødet d. 13. juni grundet folkemødet. Kalender
spørgsmål på næste gang
 Slides og referat fra mødet sendes ud til USU efterfølgende
Følgende spørgsmål kom frem på mødet og ønskes besvaret på det næst kommende USU
møde:
1. Hvem er klynge kommunerne på ungeområdet?
Svar: Assens, Billund, Frederikssund, Furesø, Greve, Hillerød, Ikast-Brande,
Jammerbugt, Lemvig, Læsø, Middelfart, Nordfyns, Ringkøbing-Skjern, Roskilde;
Silkeborg, Stevns, Syddjurs og Vallensbæk.
2. Hvordan finder vi frem til de ca. 900 unge der ikke er i job og uddannelse, og hvor
mange af dem følger vi op på?
Svar: Ungeguiden har et administrationssystem hvor alle unge mellem 13 og 30 år er
registreret i. Alle der er i gang med uddannelse, arbejde, forberedende og udviklende
aktiviteter m.m. kan vi følge deri. Samtlige institutioner, kommunale og statslige
enheder kommer oplysninger ind i den database som vi trækker på.

Side 2

Ungeguiden har kontakt til alle indtil de har gennemført en ungdomsuddannelse – dog
er der en lille gruppe over 18 år som IKKE ønsker kontakt med os (men dem ved vi
hvem er).

Handlings- og beslutningslog
# Dato for
oprettelse

Kategori

Handling/beslutning

1

20-02-2018

Handling

2

20-02-2018

Spørgsmål

3

20-02-2018

Handling

4

20-02-2018

Handling

5

20-02-2018

Handling

6

20-02-2018

Beslutning

7

20-02-2018

Beslutning

8

20-02-2018

Beslutning

9

Ansvarlig

Deadline

Status

Programmet for konference d. 7. marts
Anders
sendes til udvalget
Kjærulff
Spørgsmål på mødet vedr. klynge og
målemetode skal besvares
Der skal udarbejdes et udkast til en
tidsplan for arbejdsproces vedr. ”En
indgang” og en for ”Ungestrategi”
Der skal laves en mødeplan med temaer på

21-02-2018

Løst

Administration skal komme med forslag til,
hvilke steder/kommuner der kunne være
interessant for udvalget at besøge.
Målgruppen for USU er ift. 85-10-5
USU
tænkningen de sidste 15 procent (og de
deler derved målgruppe med UKU).
USU rolle er at sende bekymringer/ideer
USU
mv. de finder i deres arbejde videre til de
relevante fagudvalg, f.eks. på
børneområdet
Fast punkt på dagsordenen ift. tal på
USU
området

20-03-2018

20-03-2018
20-03-2018
20-03-2018

10
11

* Grå-felter er fra sidste møde og løst, dvs. det er sidste gang det fremgår i et referat.

Side 3

Løst
Løst

Løst

