Ungdomspolitik

Baggrund
Ungdomspolitikken er en del af Den Sammenhængende
Børnepolitik i Skanderborg Kommune, og skal derfor ses i
sammenhæng med ”Den bedste start på livet” og ”Fremtidens Skole”. I udarbejdelsen af Ungdomspolitikken er der
blevet lagt vægt på, at Ungdomspolitikken harmonerer
med Skanderborg Kommunens øvrige politikker.
Der er tale om en Ungdomspolitik for unge og af unge. Dette skal ses i
lyset af den enestående grad af direkte involvering af unge i udarbejdelsen af Ungdomspolitikken. Der er blandt andet blevet afholdt workshop for 100 elevrådsrepræsentanter for at fastlægge Ungdomspolitikkens strategispor. I forlængelse heraf er der blevet afholdt konference
for 550 elever fra overbygningsskoler og ungdomsuddannelser med
henblik på at fastlægge det konkrete indhold i de udvalgte strategispor.
Et repræsentativt udsnit af lokale aktører på ungeområdet er endvidere
blevet involveret direkte i processen via en følgegruppe, som har fulgt
og deltaget aktivt i udarbejdelsen af Ungdomspolitikken.
Ungdomspolitikken blev godkendt den 21.marts 2018.

Der skal lyde et stort tak til alle involverede parter og et særligt stort tak
til Skanderborg Kommunes Ungdomsråd, som har været en central
medspiller og sparringspartner gennem hele processen.
Ungdomspolitikkens form og indhold afspejler i høj grad de unges
input. Det er således unge, der har udpeget Ungdomspolitikkens tre
strategispor og som har defineret, hvad der kendetegner dem. Det
er ligeledes unge, der i høj grad er nøglen til en realisering af Ungdomspolitikken – men de unge kan ikke gøre det alene. Det er i den
sammenhæng afgørende med et stærkt engagement fra skoler, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, lokale foreninger og forældre. Det
er kun i det store fællesskab, at Ungdomspolitikkens vision kan blive til
virkelighed.

En levende politik
Ungdomspolitikken vil hvert andet år blive fulgt op med et Ungetopmøde. Her vil politikere, unge og lokale aktører på ungeområdet mødes
for at drøfte aktuelle temaer i relation til Ungdomspolitikken.

Vision
Alle unge skal have et robust ungdomsliv, indgå i stærke og
sunde ungdomsfællesskaber og opleve inspirerende ungdomsmiljøer. Ungdomslivet i Skanderborg Kommune skal være
kendetegnet ved trivsel, udvikling og demokratisk dannelse af
den enkelte.
I det moderne samfund bliver der i stigende grad stillet krav til unge om
høj fleksibilitet og effektivitet. Unges hverdagsliv er præget af stor kompleksitet og hastige forandringer. Samtidig stilles unge oftere over for eksistentielle valg med stor betydning for deres tilværelse. I nutidens samfund
eksisterer der mange forskellige typer af fællesskaber – både fysiske og
digitale. Dette stiller yderligere krav til unges omskiftelighed og evne til at
navigere i forskellige sociale sammenhænge.
Med udgangspunkt i denne virkelighed er det nødvendigt med et vedvarende fokus på at sikre rammerne for et godt ungdomsliv. I Skanderborg
Kommune tror vi på, at et godt ungdomsliv udspringer af en robust kerne,
udvikles i et stærkt fællesskab og næres i et inspirerende miljø. Derfor er
ansvaret for et godt og trygt ungdomsliv delt mellem de unge selv og alle
dem, der er en del af deres dagligdag.

S T R AT E G I S P O R
Et robust ungdomsliv
Det robuste ungdomsliv er for den enkelte:
B
 alance mellem skole, fritid, venner og familie
O
 msorg fra andre unge og betydningsfulde voksne
Bevidsthed

omkring egne styrker og egen sårbarhed
M
 od til både at række ud efter og byde ind med hjælp
Å
 benhed over for tilværelsens mange nuancer

”Unge siger selv” – om mod og åbenhed:
”Jeg synes, at det kræver super meget mod, hvis fx en pige går og
tænker på at blive tømrer. Det kræver meget mod at træde lidt ved
siden af. Den form for mod, skal man lære sig selv. Man skal huske
på, at det er okay at være som man er og vælge noget andet end det
de andre vælger.”
”Jeg taler med min storebror [om uddannelsesvalg], der har gået på
efterskole, men taler også med veninder og forældre. De har alle været
meget åbne i forhold til at spørge ind til, hvad jeg vil. De kan ikke alle
svarene, men de hjælper mig til at blive mere afklaret i forhold til,
hvad jeg vil.”

Mål

Et robust ungdomsliv indebærer sikker navigation i nutidens samfund og
grundlæggende tryghed i hverdagens
kompleksitet. I et robust ungdomsliv har
den enkelte unge de rette strategier til at
håndtere mulige udfordringer samt de
bedste vilkår for at træffe gode og reflekterede valg uanset den enkelte unges
baggrund og afsæt. Den enkelte unge oplever at have det nødvendige rum og den
nødvendige støtte til at finde sig selv og
være sig selv. Den enkelte unge føler sig
altid som en vigtig del af et meningsfuldt
fællesskab.

Mulige veje
Et kvalificeret uddannelsesvalg
– gennem behovsafstemt vejledning
sikrer vi, i et tæt samarbejde mellem
unge, forældre, skoler og uddannelsesinstitutioner, at den enkeltes uddannelsesvalg sker på et kvalificeret og
oplyst grundlag og ud fra den enkeltes
ønsker og muligheder
Et sundt valg – i et samarbejde
mellem unge, forældre, skoler at sikre
rammerne skal det som ung være nemt
at vælge den sunde livsstil til, f.eks.
gennem nem adgang til sund kost og
motion
Hvis livet gør ondt – skal hjælpen
og støtten være inden for rækkevidde.
Behovene for hjælp kan være meget forskellige, og derfor skal vi, i et
samarbejde mellem forældre, skoler og
uddannelsesinstitutioner, fagprofessionelle og frivillige i Skanderborg Kommune, sikre en bred og fleksibel palette
af indsatser, der matcher unges behov

S T R AT E G I S P O R
Stærke ungdomsfællesskaber
Stærke ungdomsfællesskaber bygger på:
M
 angfoldighed gennem forståelse og respekt for fællesskabets mange nuancer
Inklusion af hinanden i fællesskabet ved aktivt at invitere
hinanden ind
Respekt for fællesskabet og for det omgivende samfund
Anerkendelse

af egne og andres bidrag til fællesskabet
Frihed

til at dyrke fællesskabets forskellige nuancer

”Unge siger selv”
– om inklusion og mangfoldighed:
”I en klasse er vi et fællesskab, og vi har alle et ansvar. Blandt andet
ved at invitere ind. Ikke give op, være insisterende i invitationen.”
”Der skal jo være et fællesskab, før man kan invitere nogen ind i det.
Man skal give plads til forskellighed ved at spørge ind til interesser
og se på, hvad man har tilfælles i stedet for at se på, hvad man har af
forskelligheder.”

Mål

Stærke ungdomsfællesskaber indebærer
godt sammenhold på tværs af skoler,
ungdomsuddannelser, byer og aldersgrupper. I stærke ungdomsfællesskaber
har unge lige adgang til fællesskabet og
unge, som umiddelbart har svært ved
at blive en del af fællesskabet, får den
nødvendige hjælp. Unge oplever trygge
og positive relationer både i det fysiske og
digitale fællesskab. Den enkelte unge har
aldrig følelsen af at stå alene

Mulige veje

Etablering af mødesteder – i
Skanderborg Kommune samarbejdes
der med unge, og på tværs af samarbejdspartnere, om etablering af gode
og trygge mødesteder - både lokalt og
centralt. Det kan f.eks. være gennem et
differentieret udbud af fritidsaktiviteter og via understøttelse af tiltag, der
giver nem og billig adgang til kultur
Transport – det skal være nemt at
mødes, og derfor udvikles der løbende
på at forbedre transportmulighederne
på tværs af kommunens byer
Digital dannelse – i tæt dialog med
unge og forældre arbejder vi løbende
med udviklingen af den digitale dannelse blandt unge og vi understøtter
etablering af effektive kommunikationskanaler – fra ung til ung

S T R AT E G I S P O R
Inspirerende ungdomsmiljøer
Inspirerende ungdomsmiljøer bygger på:
Nysgerrighed og viljen til at forstå, lære og blive dygtigere
I nnovation skabt via nye, inspirerende og kreative tankegange
 andlekraft og evnen til at tage ansvar for sig selv og for
H
andre
 ngagement og lysten til at engagere sig i det lokale og
E
globale samfund
I ndflydelse og dermed muligheden for at påvirke egne og
andres vilkår

”Unge siger selv” – om handlekraft,
engagement og indflydelse:
”Hvis jeg har noget, jeg gerne vil lave om, så vil jeg forene mig med
andre unge, så vi er en større gruppe, så står vi stærkere med sagen.”
”Det er let at tage ansvar, det er gratis, det skaber udvikling i samfundet og værdi i form af glæde.”

Mål

Inspirerende ungdomsmiljøer indebærer
attraktive rammer for aktiv og demokratisk deltagelse i det omgivende samfund
– både lokalt og globalt. I inspirerende
ungdomsmiljøer har unge muligheden
for at blive udfordret, lære noget nyt og
udvikle sig. Den enkelte unge føler sig anerkendt som ressource i samfundet. Den
enkelte unge oplever at have de optimale
vilkår til at indfri sit potentiale.

Mulige veje

Understøttelse af unges selvorganiserede initiativer – gennem
facilitering og formidling af unges gode
ideer på tværs af ungemiljøer
Styrkelse af de innovative og kreative ungemiljøer – f.eks. gennem
afholdelse af flere popup events i samarbejde med unge
Aktiv involvering af unge - i udviklingen af kommunale initiativer og
formidling af kommunale tiltag via
”unge-kanaler”

