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Forord
Byrådet tog den rigtige beslutning, da de op til denne byrådsperiode besluttede, 
at der i to år skulle arbejdes med temaet unge, uddannelse og arbejde  -  det er i 
hvert fald min konklusion. Vi havde  -  og har  -  i kommunen en udfordring med 
unge, der står uden for uddannelse og arbejde. Igennem de sidste to år er vi blevet 
betydeligt klogere på, hvad årsagerne til unges mistrivsel kan være, og hvordan vi 
hjælper dem fra passiv til aktiv forsørgelse.

I Ungestrategiudvalget har vi taget udgangspunkt i, at vi er gensidigt afhængige 
af hinanden på tværs af kommunen, samarbejdspartnere og de unge selv. Det er 
vores klare overbevis-ning, at vi sammen kan understøtte unges trivsel og vej i 
livet. Det har vores arbejde med udviklingen af Ungestrategien båret præg af. Vi 
har fundet viden og inspiration gennem bl.a. forskning, workshops på tværs af 
fagligheder i kommunen, med uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, 
de politiske fagudvalg samt med frivillige og de unge selv. Alle parter, har bidraget 
med rigtig mange idéer til og perspektiver på, hvordan flere unge lykkes med et 
godt arbejdsliv  -  og et godt liv i det hele taget. 

Vi vil gerne takke de mange, der har inspireret os og kvalificeret vores arbejde 
undervejs. Og en særlig tak til de unge, der har afsat deres tid til netop dette. 
Det er vigtigt, at vi mødes, lærer hinanden godt at kende, får et fælles blik på 
mulighederne og skaber løsningerne sammen. For en ting er sikkert; alene løser 
ingen denne udfordring.

Med denne ungestrategi og ”En enkel indgang” fra 2018, har vi fra udvalgets side 
leveret en række konkrete bud på, hvordan vi kan gøre den nuværende situation 
bedre. Men ikke mindst har udvalget og en lang række andre aktører italesat 
emnet, og forsøgt at tale tingene op i stedet for ned. Det skal vi fortsætte med.

På vegne af Ungestrategiudvalget.

Mads Frandsen

Formand for Ungestrategiudvalget

 

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

Vores dialog med de unge og på tværs af 
kommunen viser tydeligt, at vi ikke kan lykkes 
alene. Unge kan blive udsat på flere af de arenaer, 
som ungdomslivet udfolder sig på.  Derfor 
anbefaler Ungestrategiudvalget en tværgående 
ungestrategi, der understøtter unges trivsel 
på tværs af fagpersoner, politikere, de unge, 
uddannelsesinstitutioner, civilsamfundet og 
arbejdsmarkedets parter gennem innovative og 
støttende fællesskaber. Vores mission og vision 
med ungestrategien er derfor:

Mission: sammen understøtter vi unges trivsel 
gennem innovative og støttende fællesskaber på 
uddannelsesinstitutionerne, på arbejdsmarkedet 
og i civilsamfundet.  

Vision: alle unge i Silkeborg Kommune får en 
meningsgivende hverdag og de oplever at tage 
ansvar for eget liv.

For at opnå ovenstående, og som en videre- 
udvikling af ”En enkel indgang er de mange 
indgange” fra 2018-2019, anbefaler 
Ungestrategiudvalget et fokus på 4 fokusområder, 
i de kommende 3 år:

1. Unges trivsel - Sammen skal vi knække kurven

2. Uddannelse og arbejde - Sammen skal vi sikre 
flere veje at gå og plads til fejl

3. Koordineret og sammenhængende indsats - 
Sammen skal vi sikre helhed

4. Fællesskaber og fritid - Sammen skal vi skabe 
alternative og rummelige frirum

De konkrete målsætninger for strategien er:

• i 2020 er der 5 % flere i ungegruppen, der får 
tilknytning til arbejdsmarkedet eller til en uddan-
nelse. 

• i 2022 vil der være 10 % flere unge, der får til-
knytning til arbejdsmarkedet eller til en uddan-
nelse. 

• i 2022 ses en markant stigning i trivslen blandt 
de unge i Silkeborg Kommune, målt på bag-
grund af ”Hvordan har du det undersøgelsen” 
(udkom i 2018, næste udkommer i 2022). 

I januar 2018 modtog i alt 1.879 unge en ydelse. 
De 5% i 2020 vil reducere tallet til 1.818 unge og i 
2022 til 1.788 unge . De to første målsætninger er 
fastsat af byrådet, i forbindelse med nedsættelsen 
af Ungestrategiudvalget. Den tredje målsætning 
om trivsel, er fastsat af Ungestrategiudvalget. 
Baggrunden for den tredje målsætning er, at 
Ungestrategiudvalget gennem deres 2-årige 
arbejde har erfaret, at trivslen blandt de unge har 
afgørende indvirkning på, om vi kan nå i mål med 
de andre målsætninger og på de unges videre liv.

Ungestrategien viser 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. I det sidste 
afsnit af denne strategi, er der skitseret en 
konkret styringsmodel, der skal under-støtte, 
at implementeringen af strategien bliver løftet i 
fællesskab og derved skaber varige og positive 
forandringer for de unge i Silkeborg Kommune. 

Baggrund og  
målsætning
Ungestrategi 2020-2023

Baggrunden for Ungestrategien

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 kontant-
hjælp/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”, 
og 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 93,4 % 
af de unge mellem 16-17 år og 78,8 % af de unge 
mellem 18-25 år i uddannelse, december 2018. 

Det er vores politiske opgave at understøtte 
de unge i at finde og fastholde et fodfæste 
i fællesskaberne i uddannelsessystemet, på 
arbejdsmarkedet og i lokalsamfundet bredt set. 
Derfor besluttede Byrådet den 18. december 2017 
at nedsætte et Ungestrategiudvalg for perioden 
2018 - 2020 under Økonomi- og Erhvervsudvalget, 
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 det arbejde, jf. En enkelt ind-
gang er de mange indgange, 2018.

2. At udarbejde en 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 bl.a. været i dialog med unge 
ml. 15-30 år, lokalråd, uddan-nelsesinstitutioner, 
arbejdsmarkedets parter, ildsjæle fra 
lokalområderne, fag personer, frivilligområdet, 
de politiske fagudvalg, samt andre kommuner. 
Grunden hertil er, at vi i Ungestrategi udvalget 
tager 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. 

1Forberedende aktiviteter: f.eks. Produktionshøjskolen, VUC, sprogskole, ophold i udlandet, højskole, TAMU, praktikker etableret under vejledningsloven, private uddannelser, 
selvforsørgende over 18 år 
2Midlertidige aktiviteter: f.eks.  Sygdom, barselsorlov, militærtjeneste, afsoning. Offentlig forsørgelse f.eks. Unge på Broen, virksomhedspraktikker, workshops i Uddannelsesbasen, 
mentorforløb m.m.

3Andelen af unge, som modtager ydelse er beregnet på baggrund af den forventede udvikling befolkningsprognosen for 
Silkeborg kommune. Samtlige ydelser (inkl. Fleks & FØP) indgår i denne opgørelse. Kilde: Jobindsats 7UNGESTRATEGIUDVALGET 2020 



Ungestrategiens  
4 fokusområder
Sammen skaber vi positive forandringer

At gå fra strategi til handling kræver, at vi 
sammen løfter og sætter fokus på strategiens 
4 fokusområder, det gælder de unge selv, 
politikere, fagpersoner, ildsjæle, uddannelses-
institutioner, arbejdsmarkedets parter, foreninger 
og civilsamfun det. Vi er afhængige af hinanden, og 
netop derfor anbe faler Ungestrategi udvalget, at 
arbejdet med strategien tager udgangspunkt i, at 
vi finder løsningerne sammen. 

Hvordan vi møder og ser på hinanden, har en stor 
betydning for det forventningspres eller billede, 
vi skaber af hinanden  -  herunder de unge selv. 
Derfor anbefaler Ungestrategiudvalget, at arbejdet 
med strategien tager udgangspunkt i et fælles 
ungesyn. Vi kan bruge et fælles ungesyn som et 
udgangspunkt for forventnings afstemning 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:

• Vi møder hinanden med et ressourceorienteret 
fokus og har tiltro til hinandens ideer, tilgange 
og perspektiver. 

• Vi fokuserer på potentialet for positiv udvikling 
hos de unge, samt at understøtte og stimulere 
denne.

• Vi møder de unge i øjenhøjde: vi ser på livet 
sammen med de unge i et forsøg på at forstå 
deres virkelighed. Vi hjælper de unge med at 
omsætte en drøm til en realistisk plan.

• Medansvar giver muligheder: vi inddrager de 
unge. De unge får og tager ansvar for eget liv 
samt skal opøve evnen til at træffe kompetente 
valg  -  og evnen til at se konsekvenserne af 
egne beslutninger.

• Vi vægter selvstændighed: vi ser unge som 

selvstændige individer og understøtter de unge 
til at kunne mestre eget liv. Troen på den unge 
og at den unge selv kan gøre den største forskel 
i eget liv.

Det er med afsæt i ovenstående, at vi sammen 
skal udvikle konkrete handlinger og initiativer 
på baggrund af strategiens fire fokusområder. 
Udviklingen skal ske på tværs af:   

• Unge ml. 15-30 år i Silkeborg Kommune

• Uddannelsesinstitutioner

• Garantiskolen 

• Sammen om Silkeborg

• Erhvervsdrivende 

• Arbejdsmarkedets parter

• Frivilligcenteret (og frivilligområdet)

• Civilsamfundsaktører f.eks. lokalråd, foreninger, 
skolebestyrelser og interesseorganisationer

• Fagpersoner på tværs af kommune og region 
(herunder grund- og ungdomsskolen, sundheds-
pleje og praktiserende læger)

Fokusområderne bliver derved vores fælles 
trædesten for at realisere strategiens vision. I det 
følgende er der for hvert område kort beskrevet, 
hvorfor området er valgt og hvordan vi vil anbefale, 
at der arbejdes med det. Under hvert fokusområde 
er der peget på en aktør, der kan tage teten ift. at 
kalde de relevante aktører sammen, for sammen at 
påbegynde arbejdet med konkrete handlinger og 
initiativer på baggrund af Ungestrategien.
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Fokusområde 1:  

Unges trivsel  
Sammen skal vi knække kurven

Flere undersøgelser peger på, at mange unge 
har symptomer på psykisk mistrivsel (VIVE 
2018). Det vil sige, at de, uden at der er tale 
om en diagnose, har psykiske vanskeligheder, 
som f.eks. 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 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 CEFU). 

Som Vidensråd for Forebyggelse peger på i en 
ny rapport om børn og unges mentale helbred, 
udgør psykisk mistrivsel og lidelser en 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 tidlig 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 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 sti-
ger, falder trivslen/den psykiske sundhed blandt 
unge ikke nødvendigvis. 

•  Vi sætter fokus på en tidlig og forebyggende 
indsats - børn skal også have mulighed for sam-
tale. Vi igangsætter initiativer, der forebygger 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. gennem 
oplysning/forståelse i folkeskolen om psykisk 
sygdom, og ved at sætte fokus på rummelige 
fællesskaber.

•  Vi styrker koblingen af frivillige- og kommunale 
indsatser.

For at sikre, at anbefalingerne bliver omsat til 
konkrete handlinger, anbefaler Ungestrategiud-
valget, at Ungekoordinationsudvalget i Silkeborg 
Kommune tager tovholderrollen, ift. at samle 
de centrale aktører om at knække kurven. 
Dertil anbefales det, at frivilligcenteret tager 
tovholderrollen ift. at styrke koblingen ml. frivillige- 
om kommunale indsatser. Arbejdet understøttes af 
Silkeborg Kommune. 
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Fokusområde 2: 

Arbejde og uddannelse 
Sammen skal 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 kontant-
hjælp/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 hverken i gang med en uddan nelse 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. Dertil 
viser DEFACTUM og Regions Midts analyse af 
unge og ensomhed (2019), at forekoms ten af svær 
ensomhed er størst blandt unge, der hverken er i 
arbejde eller under uddannelse.

Udviklingen blandt 16-29-årige i Silkeborg 
Kommune  viser samme tendens, som på 
landsplan. Andelen af udsatte unge vokser også 
i Silkeborg. I 1. kvartal 2009 modtog 6,9% af de 
16-29-årige én af ydelserne. Andelen topper medio 
2015 med 9,5% og er herefter faldet til 8% - hvilket 
fortsat er højere end udgangspunktet i 2009 og 
tallet er stigende.

I forhold til de unge, der lever på kanten, er det 
afgørende, 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, og at vi kan tage 
forskellige veje. Sammen kan vi sikre flere veje at 
gå og plads til fejl.

Ungestrategiudvalget anbefaler derfor at:  

•  Vi styrker samarbejdet med virksomheder og 
bidrager til at skabe flere fritids- og nichejob til 
unge. Vi fjerner alt unødvendigt ’bøvl’ for virk-
somhederne

•  Vi understøtter ”Erhvervsambassadører”, virk-
somhed til virksomhed  -  og bidrager til delin-
gen 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 grundskolen og på uddannel-
sesinstitutionerne.

•  Vi sætter større fokus på feedback samt under-
støtter muligheden for profil- eller specialtilbud i 
folkeskolen

For at sikre, at anbefalingerne bliver omsat til 
konkrete handlinger, anbefaler Ungestrategi-
udvalget, at Sammen om Silkeborg tager 
tovholderrollen, ift. at samle de centrale aktører 
om at sikre flere veje at gå og plads til fejl.  Arbejdet 
understøttes af Silkeborg Kommune og skal, på 
baggrund af anbefalingerne, sikre et rummeligt 
arbejdsmarked og uddannelsesinstitutioner for 
unge. 

 

4Tallene gælder for de grupper, der er omfattet af ydelserne: Kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, jobafklaringsforløb, 
ressourceforløb og ledighedsydelse. For at få det totale antal, skal bl.a. andelen af unge hjemløse, som står udenfor arbejdsmarkedet/
uddannelse uden de modtager en ydelse, lægges til.
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Fokusområde 3: 

Koordineret og  
sammenhængende 
indsats
Sammen skal vi sikre helhed

Det har stor betydning for kvaliteten af indsatsen 
til unge, at vi samarbejder på tværs af afde linger, 
når unge har flere komplekse problemstillinger og 
hvor der er flere forskellige indsatser i gang. For at 
vi som kommu ne 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, uddannelse, job, 
praktik og samt inddragelse af samarbejds partnere 
og brug af ordninger, som eksempelvis mentor 
(Cabi og KL). 

Hvis vi er afstemt og møder den unge med fælles 
sprog, logik, tilgang og plan, vil det øge den unges 
oplevelse af sammenhæng og koordine ring på 
tværs. For at kunne lykkes med dette, er der også 
behov for, at vi politisk styrker det tværgående 
samarbejde internt i kommunen samt understøtter 
samarbejdet på tværs af kommunen. Det er vigtigt, 
at vi i samarbejdet med hinanden er afstemte 
på tværs af kommune, arbejdsmarkedets parter, 
uddannelsesinstitutioner og civilsamfund.

Byrådet godkendte i starten af 2019 ”En enkel 
indgang, er de mange indgange”. Det satte fokus på 
at styrke den koordinerede og sammenhængende 
ungeindsats i Silkeborg Kommune. Der er fortsat  
brug for dette fokus og derfor anbefaler 
Ungestrategi udvalget, at arbejdet med en enkel 
indgang bliver en del af ungestrategien, såvel 
som arbejdet med, at vi nærmer os hinanden på 
tværs af kommune, arbejdsmarkedets parter, 
uddannelsesinstitutioner og civilsamfundet i 
Silkeborg Kommune.

Ungestrategiudvalget anbefaler derfor at:  

•  Vi bidrager til, at samspillet mellem kommunale 
og ikke kommunale aktører understøtter en 
koordineret og helhedsorienteret indsats for de 
unge.

•  Vi styrker vores politiske og strategiske arbejde 
på tværs af ungeindsatsten.

•  Vi styrker og understøtter den forsatte imple-
mentering af ”En enkelt indgang er de mange 
indgange” vedtaget i 2019 af byrådet. 

For at sikre, at anbefalingerne bliver omsat til 
konkrete handlinger, anbefaler Ungestrategi-
udvalget, at det tværgående chefforum i Silke borg 
Kommune tager tovholderrollen, ift. at samle 
de centrale aktører. Arbejdet skal, på baggrund 
af anbefalingerne, sikre en koordineret og 
sammenhængende ungeindsats. 
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Fokusområde 4: 

Fællesskaber og fritid
Sammen kan vi skabe alternative  
og rummelige frirum

En større undersøgelse af skolebørn (PISA) peger 
på, at andelen af unge, der føler sig ensomme 
i skolen, er steget i perioden fra 2003 til 2015 
både i Danmark og i de fleste andre OECD-lande. 
Skole børns  undersøgelsen peger endvidere på, 
at der fra 1988 til 2014 har været en stigning i 
andelen af elever i udsko lingen, der angiver, at 
de ofte føler sig ensomme  -  en  tendens, der 
forsætter op gennem ungdomsårene (Hvordan har 
du det undersøgelsen, 2018, DEFACTUM, 2019). 
Dertil falder de unge ud af for eningslivet og der 
er for få fritidsaktiviteter, der rummer udsatte 
unge eller unge med diagnoser. De unge, som 
Ungestrategiud val get har været i dialog med, har 
også peget på ”ensomhed”, kaldt på ”snak med 
mig… også om det der er svært”, og sagt ”bryd 
tabuerne (!)”. De mærker præstationskulturens 
voldsom me pres og har givet udtryk for behovet 
for fællesskaber - hvor der er fokus på deres 
styrker.

Som DEFACTUM påpeger i deres rapport  
”Ensomhed blandt unge” fra 2019, er adgang til 
fællesskaber afgørende for unges udvikling og 
jævnaldrende kammerater har i ungdomsårene en 
anden betydning end i barndommen. Den unge 
spejler sig især i andre unge og lærer sig selv at 
kende gennem fællesskaber, hvori der indgår fælles 
værdier og betydninger, og hvor der også kan være 
forskellighed og uenig hed. Til gengæld tilbringer 
unge kun en brøkdel af deres hverdagsliv i kontakt 
med 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 og 
rummelige fælles skaber (figur 2). Fællesskaber, der 
blandt andet kan sætte fokus på andre styrker og 
ressourcer end de fagspecifikke i skolen.

Ungestrategiudvalget anbefaler derfor at:  

• Vi bidrager til at styrke ungemiljøer/foreninger, 
så de er mere rummelige og løfter alle unge  -  
med fokus på de fysiske fællesskaber

• Vi skaber og styrker alternative og sjove fæl-
lesskaber, hvor det er ok at fejle, og hvor man 
ikke skal være perfekt. Vi skaber fritidsaktivite-
ter, som har selvstændig værdi og med fokus 
på andre styrker/ressourcer end skolen og på 
arbejdet.

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

• Vi er nysgerrige på det gode ungeliv, hvad der 
skaber et sådant, hvem der definerer det.

For at sikre, at anbefalingerne bliver omsat til 
konkrete handlinger, anbefaler Ungestrategi-
udvalget, at Kultur- og Borgerservice tager 
tovholderrollen, ift. at samle de centrale aktører 
om anbefalingerne.  Arbejdet skal sikre alternative 
og rummelige frirum til unge i Silkeborg Kommune. 
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Sådan kan  
Ungestrategien  
2020-2023 blive  
til virkelighed
Sammen understøtter vi unges trivsel og 
vej i livet, gennem innovative og støttende 
fællesskaber på uddannelsesinstitutionerne, på 
arbejdsmarkedet og i civilsamfundet. 

På tværs af de unge, fagpersoner, 
arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner, 
forskning, politikere og civilsamfundsaktører 
er det tydeligt, at der er brug for, at vi løfter 
opgaven sammen. På nuværende tidspunkt 
understøtter vores samarbejde om og tilrette-
læggelse af ungeindsatsen ikke den fælles 
opgaveløsning i tilstrækkelig grad. Derfor anbefaler 
Ungestrategi¬udvalget, at byrådet (i forbindelse 
med Ungestrategien) vedtager en midlertidig 
styringsmodel, der skal sikre realiseringen af 
ungestrategien. Vi lykkes med at gøre strategien 
til virkelighed ved, at vi aktiverer og udnytter 
de potentialer og ressourcer, der findes på 
tværs af kommune, arbejdsmarkedets parter, 
uddannelsesinstitutioner, civilsamfund og de unge.   

Politisk forankring og implementering

Politisk besluttes og ejes Ungestrategien af 
byrådet. Derfor lægger vi op til, at byrådet i 
perioden 2020-2023, halvårligt følger op på 
strategiens målsætninger og implementering. 
Dertil anbefales det at fastholde den tværgående 
politiske styregruppe (TPS) i forbindelse med 
implementeringen af Ungestrategien. Den 
tværgående politiske styregruppe (TPS) blev 
oprindelig etableret i 2019 ifm. implement eringen 
af ”En enkel indgang”. TPS skal sikre forbin delse 
mellem fagudvalg og de tværgående perspektiver 
og mål i strategien. Den politiske styregruppes 
primære opgaver vil være:

• At igangsætte udmøntning og implementering 
af de fire fokusområder i Ungestrategien, samt 
sikre fremdrift og kvartalsvis opfølgning.

• At sikre koordinering og forbindelse mellem de 5 
fagudvalg og de tværgående målsætninger

• At viderebringe forslag til udmøntning og imple-
mentering til behandling og stillingtagen i de 5 
involverede stående politiske fagudvalg. 

Der lægges op til, at den politiske styregruppe 
fortsat består af:

• Formænd og næstformænd for de 5 relevan-
te politiske udvalg (Socialudvalget, Børne- og 
Ungeudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, 
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget samt Arbejds-
markedsudvalget).

• For- og næstformand fra det tidligere  
Ungestrategiudvalget

• Et medlem af direktionen samt en konsulent 
tager sekretariatsfunktionen  

Administrativ forankring og implementering

Som bindeled mellem det politiske og administrative lag 
anbefaler vi, at det tværgående chefforum, på tværs af 
kommunens kultur- og velfærdsområder, løfter følgende 
opgave:

• Udarbejder en implementeringsplan for Ungestrategien, 
der sikrer, at den eksisterende indsats omlægges og 
strategien føres ud i livet. 

• Sikrer koblingen mellem TPS, fagudvalgene samt admi-
nistrationen 

• Er administrativ styregruppe for implementeringen af 
Ungestrategien

• Et medlem af direktionen samt en konsulent tager se-
kretariatsfunktionen  

Til hvert fokusområde har vi peget på en aktør, der kan 
tage teten ift. at samle de rette aktører og få igangsat 
arbejdet med konkrete handlinger og initiativer på 
baggrund af Ungestrategien (jf. figur 2). Et arbejde, der 
løbende koordineres, understøttes og følges op på af 
sekretariats funktionen for TPS og TCF. Der lægges op 
til, at følgende aktører bliver tovhol-der for hvert af de 4 
fokusområder:

• Ungekoordinationsudvalget: Fokusområde 1 - Unges 
trivsel samt implementering af ”En enkel indgang/ 
samarbejdsmodellen”

• Sammen om Silkeborg: Fokusområde 2  -   
Arbejde og uddannelse 

• Tværgående chefforum: Fokusområder 3  -   
Koordineret og sammenhængende indsats

• Kultur- og borgerservice: Fokusområdet 4  -  Fællesska-
ber og fritid samt sikring af kobling mellem frivillige og 
kommunale indsatser. Arbejdet bliver forankret i TCF.

For at sikre spredning af strategien og dens vision 
anbefaler vi, at der udarbejdes en pixi-udgave af strategien 
samt kommunikationsmateriale tilpasset de enkelte 
aktører.

Gennem den anbefalede styringsmodel, bliver 
fokusområderne vores fælles trædesten for at realisere 
strategiens vision om, at alle unge i Silkeborg Kommunen 
får en meningsgivende hverdag og at de oplever at tage 
ansvar for eget liv.

De økonomiske rammer

Der eksisterer allerede en lang række gode tiltag, som 
dog ikke i tilstrækkelig grad går på tværs af hele Silkeborg 
Kommune og de mange aktører på ungeområdet. Derfor 
forventer vi, at hovedparten af anbefalingerne kan 
implementeres inden for det eksisterede budget. I takt med 
at omlægningen tager form, vil det blive muligt at afgøre, 
hvilke initiativer, der måtte kræve ekstra ressourcer.
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