Strategi Ungeområdet
Børne- og Ungepolitikken fastslår allerede i første afsnit – i visionen:
Ethvert barn og enhver ung har ret til, og krav på, at blive set og hørt
(BU-politikken 2007)
Grundlaget for arbejdet med indsatser eller foranstaltninger understreges ligeledes entydigt på
følgende måde:
Det er altid hensynet til barnet eller den unge, der vejer tungest,
når der skal træffes beslutninger om en konkret indsats eller
foranstaltning
(BU-politikken 2007)
Med henvisning til moderne pædagogiske, psykologiske og sociologiske forskningsbegrebsafklaringer defineres ”ungdommen” i nærværende strategioplæg ud fra aldersgruppen 15–25 årige.
Begrebsafklaringen skal dog også forstås således, at strategien først og fremmest retter sig mod
indsatser, hvor der er konstateret behov og/ eller er definerede mål. Strategien er tillige rettet mod
de lidt yngre børn/unge, eksempelvis indenfor forebyggelsesområdet, fritidsområdet etc.
Ungdomsperioden er en kulturel og social konstruktion, som gennem de sidste hundrede år har
udviklet sig og manifesteret sig som en særlig tidsepoke i et menneskes liv. Det er en periode, som
så at sige er blevet kilet ind mellem barndommen og voksendommen; en periode der ofte betegnes
som en social og kulturel omformer.1
I 2009 er der ca. 8600 børn og unge i alderen fra 7 år til 25 år i Gribskov Kommune. Fremskrevet
vil tallet om 10 år være cirka 9250 børn og unge. Andelen af unge i perioden er nogenlunde
konstant; i år 2008 er tallet ca. 4175 unge, mens der forventes at være ca. 4660 unge i år 20192. Der
vil således i perioden være en tilvækst af unge på cirka 10 pct.
Ungestrategiens temaer er:

Forebyggelse

Inddragelse

Fritidslivet
Unge

Uddannelse

1

2

Samarbejde

Bl.a. Sven Mørk m.fl., Psykologisk Institut, Københavns Universitet
Befolkningsprognose 2008 – 2019 www.gribskov.dk

Ungdommen i Gribskov Kommune i år 2009 er en uhomogen gruppe, men dog i nogen grad en
gruppe af fragmenter. De har alderen til fælles, men repræsenterer samtidig både mainstreamkultur, subkultur, modkultur og skæbnefællesskaber. Det er et mål i strategien, at få alle
grupperinger af unge i tale, herunder også de unge i subkulturen. Denne gruppe er traditionelt set
ikke aktiv i faste koncepter som eksempelvis elevråd, børne- og ungehøringer eller ungdomsråd.
De unge har helt klare meninger om og forventninger til ungdomslivet, de eksisterende tilbud i
byerne, fritidsaktiviteterne mv. i Gribskov Kommune. Dette anskueliggør bl.a. etableringen af ny
kommunalplan, hvor de unge netop blev spurgt ind til ungdomslivet3. De unge i Gribskov
Kommune giver bl.a. udtryk for, at de ønsker et varieret ungdomsliv, med trygge og interessante
bymiljøer, et bredt udbud af foreninger, idræts- og fritidstilbud, en større accept af brug af strandene
til spontane fester mm. Der ligger implicit i samtlige udsagn fra de unge, at der bør være et mere
tilladeligt miljø, og generelt mere fokus på det spontane og fleksible.
De unge lægger endvidere vægt på meget konkrete forhold, som er genkendelige fra større byer som
eksempelvis København, Hillerød og Helsingør, nemlig bedre offentlig transport, flere buslinjer på
tværs, indkøbscentre, biograf mm.
Den overvejende del af de unge i Gribskov Kommune trives godt, når det gælder skole, uddannelse
og/ eller arbejde. Dette afspejler konklusionerne i professor Per Schultz Jørgensen undersøgelse fra
1993; Risikobørn, hvem er de, hvad gør vi? 4. Heri påpeges det, at cirka 80 pct. af alle danske børn
lever i konstruktivt udfordrende miljøer, mens cirka 15 pct. lever en risikotilværelse med én eller
flere belastningsfaktorer. Endelig er der cirka tre til fem pct. børn og unge, som har behov for en
massiv pædagogisk og psykologisk indsats.
Strategiens målgruppe er således en bredt sammensat gruppe af unge, og det er en udfordring i sig
selv, både at fastholde fokus og skabe udvikling på den største del af de unge og de udsatte unge,
der er beskrevet i projektet: ”Plads til at være og lære” i Gribskov Kommune 2006/2007.5
Det er ikke strategiens opgave i detaljer at formulere mål og succeskriterier for de enkelte områder.
Ungdomsskole, Ungdomshus, SSP, BFR, skoleområdet mv. forventes i deres respektive
virksomhedsplaner, resultatkontrakter og lignende at formulere den konkrete målsætning.
Strategien for ungeområdet supplerer dermed Børn- og Ungepolitikken, strategier for tidlig indsats/
servicelovbestemmelser og øvrige koncepter i Gribskov Kommune og giver formål, retning og
rammer for de næste fem til syv år.

Strategiens hovedtemaer
Tema I
Inddragelse - vi tager de unge alvorligt
Skoler og andre institutioner skal årligt godtgøre, hvordan der arbejdes konkret med inddragelse af
børn og unge (jf. Børne- og Ungepolitikken).
Strategien anbefaler den fortsatte metodeudvikling af børne- og ungehøringen, Børneudvalgets
værtskab ved børnebyrådsmødet, prioriteringen af ungdomsrådet samt arbejdet med udvikling af
elevråd og fælleselevråd, som fødekæde til ungdomsrådet.
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Notat om inddragelse af unge på http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?
ReadForm&db=C12572F40029315B&iD=D025858C4920A99AC12574EF0030DA06
Jørgensen, P. S., Ertmann, B., Egelund, N. & D. Hermann: Risikobørn. Hvem er de - hvad gør vi? København:
SIKON. (1993)
Målgruppen er bl.a. karakteriseret ved: Elever i 6.-7. klasser der er på vej til at "stå af", unge der pjækker og er ved
at droppe ud af skolen, unge med adfærdsvanskeligheder, unge med sociale og emotionelle vanskeligheder, unge,
der har behov for ekstra erhvervspraktik, unge der mangler fritidstilbud, kriminalitetstruede unge der kunne profitere
af fritidsjob, udadreagerende piger, selvdestruerende piger, overvægtige børn og unge. Projektrapport 2008

Prioriteringen bygger på antagelsen om, at indsatsen er højere, mere relevant og holdbar for de der
inddrages i beslutningsprocesserne, når det gælder kvaliteten af tilbud. Det vil således være en
generel del af ungestrategien at få flere unge i tale, og i særdeleshed at få flere ikke-mainstream
unge inddraget i demokratiprocesserne. Flere af initiativerne lægges over til de unge selv, således
de unge selv oplever og konkret erfarer, at det har relevans for politikere og embedsværket. Men
samtidig med den vinkel, at med inddragelse følger der også ansvar og pligter. Ansvarlighed
overfor trufne beslutninger og forpligtelse til at følge op.
Som en konsekvens heraf bør der i de kommende år arbejdes med skolernes prioritering og
udvikling af elevinddragelse, dels i de formelle strukturer omkring elevråd, dels mere bredt i at
engagere de unge i det daglige arbejde i og omkring undervisningen.
Ungdomsrådet skal have større gennemslagskraft. Det skal forstærkes som de unges talerør i
Gribskov Kommune ved bl.a. at skabe en ny tradition med en egentlig ungekonference, i form af en
bredt sammensat ungdomsdag, med fokus på kultur, erhverv, job, uddannelse og fritid.
Ungekonferencen kan have forskelligt tematisk udgangspunkt fra år til år og kan placeres skiftende
fysiske steder. Den skal etableres i et partnerskab med erhvervs- og handelsliv, kulturliv,
uddannelsesinstitutioner, idrætten m.fl. som en årlig tilbagevendende begivenhed. Målet med en
ungekonference er at skabe en tættere sammenhæng mellem de unge og øvrige aktører i Gribskov
Kommune. Målet er således at skabe kontakter og netværk til eksempelvis handelslivet,
erhvervslivet, de kulturelle institutioner, bibliotekerne og musiklivet for herved at udbrede viden
om tilbud og muligheder mv. Endvidere er det også et mål at inddrage ungdomsuddannelserne, dels
gymnasiet, dels øvrige ungdomsuddannelser i Nordsjælland.
Ungdomsrådet er forankret i tilknytning til Ungdomshuset i Helsinge. I Helsinge vil vi udvikle
ungdomshuset i tæt dialog med brugerbestyrelsen. I Græsted skal Karlsmindes klubtilbud
videreudvikles, for at gøre klubben mere attraktiv for de ældste unge. I Gilleleje skal de unge
engageres i opbygning af et ungdomshus / værested for de unge. Etableringen af ungdomshus i
Gilleleje bygger på erfaringerne fra Helsinge Ungdomshus, så det sker med afsæt i inddragelse af de
unge selv. Driften forankres i ungdomsrådet, som det naturlige talerør for de unge. Der fokuseres på
image og omverden-forståelse, både i forhold til de eksisterende tilbud men også i henhold til de
nye tilbud. Driften organiseres enkelt, med brug af medarbejder og det vægtes, at det er brugerne af
stedet, der udvikler og opbygger stedet.
Mål under dette tema er:
• Etablering af ungdomshus i Gilleleje
• Videreudvikle Ungdomshuset i Helsinge med fokus på at øge kendskabet til huset og
antallet af brugere
• Videreudvikle ungdomsklubtilbuddet i Græsted med fokus på at øge kendskabet til tilbuddet
og antallet af brugere
• Skoler og ungdomsskole i Gribskov Kommune styrker elevernes mulighed for indflydelse
på deres hverdag, herunder videreudvikler inddragelse og indflydelse gennem børne-og
ungehøring, ungdomsråd mm.
• På ungeområdet i højere grad at være i dialog med unge i alle kulturformerne i kommunen,
og herunder et specielt fokus på inddragelse af de unge i subkulturen og
skæbnefælleskaberne
• Ungekonference – ungdomsdag. Det afprøves at etablere en årlig konference med fokus på
de unge, med inddragelse af emner og aktiviteter indenfor skole/uddannelse, arbejdsliv,
kultur, fritid med det formål at styrke viden og netværk i og omkring de unge i Gribskov.

Tema 2
Unge og fritidslivet, væresteder, klubber, strande
Et af Børne- og Ungepolitikken mål er, at skabe nye alternative tilbud indenfor kultur og fritid for
børn og unge i Gribskov Kommune. Det er således et mål at kunne etablere fleksible og spontane
tilbud i samarbejde med de unge selv, eksempelvis tilbud som åben hal, tidsbegrænsede væresteder
i ungdomshus, haller, strandarrangementer i sommerferien, sommeraktiviteter inden for sport, gøgl
og cirkus mm.6 Det er ungeområdets forventning, at øvrige afdelinger i Gribskov Kommune, såsom
Kultur og Fritid, Teknik vej & Forsyning (TVF), sundhedsafdeling m.fl. er bekendt med Børne- og
Ungepolitikken og Ungestrategien, således at der sikres opmærksomhed og muligheder for at skabe
sammenhæng i de valgte indsatser. Det betyder f.eks. at ungdomsskole/Fritidskonsulent har et tæt
samarbejde med TVF om afholdelse af diverse arrangementer og at Fritidskonsulent og Kultur og
Fritid samarbejder om diverse arrangementer mm. Der må således være et fortsat fokus på, at alle
afdelinger, når det er relevant, inddrager mål og værdier i Børne- og Ungepolitik i det løbende
udvalgsarbejde.
Aktiviteterne bygger på førnævnte værdi om inddragelse, - og skal således først og fremmest bæres
igennem ved de unges eget engagement og egen motivation. Fritidskonsulent, ungdomsskolen,
SSP-konsulent, samt samarbejdspartnere fra Kultur og Fritid, TVF, idrætsforeningerne, hallerne
m.fl. er fortrinsvis konsultative og understøttende i at skabe tilbud ad hoc. De er dog ikke altid
entreprenører i udformningen af tilbud på de unges vegne. Dette er en væsentlig pointe, at det er de
unge selv, der definerer behov og ønsker og medarbejderne der hjælper, når det handler om
etableringen af fleksible spontane tilbud. Motivationsarbejdet består således i at vise muligheder for
de unge, at engagere og understøtte bæredygtige (og lovlige) aktiviteter og hjælpe de unge med at
gennemføre arrangementer mm. for derigennem at skabe succeser, der kan bygges videre på.
Det er også et mål at inddrage og ansvarliggøre forældrene til de unge. Det gælder bl.a. i forhold til
alkoholdebut, misbrug, viden og brug af fleksible tilbud mm. Sidste skoledagsarrangementet, hvor
alle afgangsklasser skal være repræsenteret med forældrerepræsentanter i planlægning og afvikling,
er et konkret eksempel på forældreinddragelse.
Det er en vigtig udfordring at skabe opmærksomhed om de forskellige tilbud. Som det fremgår af
notatet om de unges syn på kommunen (jf. note 2) er der mange unge, som ikke er opmærksomme
på, hvilke tilbud og muligheder Gribskov Kommune tilbyder.
Mål under dette tema er:
• At etablere konkrete, fleksible ungedefinerede alternative kultur og fritidstilbud, som
supplement til de eksisterende tilbud. I dialog med de unge at videreudvikle fritids- /
ungdomsskolekoncepter for sommeraktiviteter, åben hal arrangementer mm.
• At skabe en operativ samarbejdskultur på tværs af de kommunale enheder, i form af en
beskrevet forventningsafstemning, således at gode ideer og aktiviteter kan fremmes
• At skabe lovlige rammer for de unges brug af strandene i sommerhalvåret, herunder primært
i Tisvilde og Gilleleje
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Det er et mål, at der i perioden 2007 – 2010 udvikles nye og alternative kultur- og fritidstilbud til de større børn.
Der skal især lægges vægt på tilbud, der tilgodeser behovet for at ”hænge ud” med jævnaldrende. Der skal lægges
vægt på, at der bliver tale om tilbud som appellerer til alle grupper af større børn og unge, f.eks. børn og unge med
anden etnisk baggrund end dansk. Der skal desuden lægges vægt på en høj grad af fleksibilitet i etableringen af
tilbud, så ledes tilbuddene løbende tilpasses børnenes og de unges engagement. BU-politikken 2007

Tema 3
Forebyggelse / misbrug – alkohol – kriminalitet
En meget bekymrende tendens er, at flere unge end tidligere afprøver og eksperimenterer med
forskellige former for stoffer og alkohol. Der er flere unge end nogensinde før, der forsøger
selvmord, der er en stigning i antallet af unge med selvskadende adfærd og det lader til at
advarslerne om rygningens følgevirkninger ikke synes at være slået igennem blandt de unge.
Omvendt er der stadigt færre unge, der er involveret i kriminalitet i form af straffelovsovertrædelser
og der er således tale om en faldende tendens7, såvel som en helt ny undersøgelse fra Det
Kriminalpræventive Råd dokumenterer, at de unge ikke i udpræget grad er utrygge i nattelivet8.
Det er et mål at styrke det forebyggende arbejde og styrke det operative beredskab i forhold til
udsatte unge, unge med misbrugsproblemer mm. Det skal være muligt at agere hurtigere og mere
fleksibelt i forhold til udsatte unge og/ eller unge, der pludseligt via misbrug eller anden påvirkning,
er i en hurtigt eskalerende social deroute. Det er stærkt bekymrende, at der opleves en stigning i
antallet af ældre unge, som gennem misbrug af stoffer og alkohol oplever en voldsom social
deroute. Ungestrategien skal medvirke til optimeringen af muligheder for misbrugsbehandling for
disse unge, og herunder udfordringen om behovet for mere differentierede behandlingstilbud til
målgrupperne.
Den åbne anonyme rådgivning styrkes gennem relancering af tilbuddet. Der arbejdes ligeledes med
et fortsat fokus på udbredelsen af og kendskabet til rådgivningen.
Mål under dette tema er
• Styrkelse af SSP-organisationen ved at udarbejde et opdateret tilbudskatalog
• Udbrede viden om SSP-organisationens funktions- og ansvarsområder til skoler og
institutioner bredt i Gribskov Kommune, i form af forventningsafstemning, fokus på
implementering af lokalgrupperne, SSPs tilknytning til BFR mm.
• Oparbejde kontinuerlig dokumentation i Gribskov Kommune med henblik på at skabe et
vidensgrundlag for fremtidige indsatser på misbrugsområdet
• Etablering af dagbehandlingstilbud i Gribskov Kommune med mulighed for
misbrugsbehandling
• Etablering af muligheder for misbrugsbehandling af differentierede grupper af unge
• Styrkelse af og udbredelse af viden om mulighed for anonym rådgivning for unge
Tema 4
Uddannelse
Det er en hovedopgave under dette tema at forfølge det nationale mål om uddannelse til alle, som
det også er formuleret i Børne- og Ungepolitikken.9 Der er etableret et samarbejdsprojekt med
Jobcenter Gribskov i 2009 – ”Unge på rette vej” med henblik på at styrke indsatsen, ligesom
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Antallet af lovovertrædelser, som unge registreres for, er mindsket betydeligt gennem en længere periode. I 1985,
hvor antallet af lovovertrædelser per 1000 var på sit højeste, og frem til 2006 skete der således et fald på 45
procent. Samtidig er der dog – særligt i de seneste ti år – sket en vækst i antallet af voldsforbrydelser og røverier.
Forskellen kan antagelig langt hen ad vejen forklares med en stigende anmeldelsestilbøjelighed. Overordnet set må
udviklingen i ungdomskriminalitet dog betragtes som positiv, idet kriminaliteten blandt unge er mindsket gennem de
sidste 20-30 år. Regeringens ungdomskommission fra Justitsministeriets Forskningsenhed. Pressemeddelelse
28.august 2008
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Undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd marts 2009 - ”unge, vold og utryghed i nattelivet, en
spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år / Rådgivende sociologer aps 2008
Det er målet løbende at øge andelen af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse – sigtende mod minimum
95 % af en årgang i 2015. der etableres fra 2007 målinger, som dokumenterer udviklingen. Der samarbejdes med
Ungdommens Uddannelsesvejledning om at nå målet. BU-politikken 2007
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erhvervsklassetilbuddet i regi af skolerammen fastholdes.10
Tal fra AE-Rådet viser, at i 2008 ligger Gribskov Kommune i den nederste halvdel i opgørelsen
over, hvor mange unge der gennemfører en ungdomsuddannelse. Desuden viser en analyse, at
andelen af en ungdomsårgang, der ti år efter 9.klasse har gennemført en ungdomsuddannelse i 2005,
var ca.70 pct. Landsgennemsnittet for 2005 er ca.80 pct.11 Helt aktuelle tal fra Jobcenter Gribskov
viser, at udviklingen i ledigheden for de unge (18–30 årige) fra juni 2008 til marts 2009 er stærkt
stigende.
For at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse er det derfor et mål at styrke indsatserne ved
at understøtte kommunikationen, kvalitets- og metodeudviklingen af de enkelte områders funktioner
og tilbud.
Det er ligeledes aktuelt at pege på potentialet i at udbygge samarbejdet med Gribskov Gymnasium,
der er den eneste større samlede ungdomsuddannelse i Gribskov Kommune. Her er potentiale for et
samarbejde inden for mange felter såsom det kulturelle, faglige og andre dele af ungdomslivet. Det
vil være en målsætning gradvist at øge antallet af unge, der får en gymnasial uddannelse. Hvis man
eksempelvis, gennem særlige ordninger i samarbejde med gymnasiet, kunne understøtte unge fra
miljøer, der ikke traditionelt set sigter mod gymnasiet, skal det afprøves.
På baggrund af, at den væsentligste enkeltfaktor til, at mange unge ikke får en ungdomsuddannelse
skyldes frafaldet på de erhvervsfaglige grunduddannelser, bør der fokuseres på skoleudvikling i de
ældste klassetrin, for herved at styrke den fagligt svageste fjerdedel at eleverne. De senere års fokus
på fag-fagligheden i skolen bør udfordres på en sådan måde, at der eksperimenteres med andre,
også pædagogiske, veje til at nå målet.
10. klasse er et særligt område. Udviklingen viser, at de fagligt svageste elever fra årgangen ofte
vælger 10. klasse. Det er et mål, at 10. klasse i højere grad kan etableres som en
ungdomsuddannelse, det vil sige løsrevet fra grundskolen. Den kan organiseres på en sådan måde,
at den i højere grad forbereder den enkelte unge til en ungdomsuddannelse. 10. klasse skal derfor
reorganiseres, omdøbes og etableres mere individuelt og fleksibelt, som et værktøj til at motivere
den enkelte unge i netop den retning, hvor han/hun kan opnå succes.
I forbindelse med opbygningen af den nye 10. klasse kan ideen om en ny ungdomsuddannelse i
Gribskov Kommune udfordres. Der er en tydelig sammenhæng mellem lokalt forankrede
ungdomsuddannelser og de unges valg af uddannelse. Det er således et mål på lidt længere sigt at
placere endnu en ungdomsuddannelse eller dele heraf i Gribskov Kommune.
Mål under dette tema er
Inden for 2 år at vende udviklingen, således andelen af unge i Gribskov, der får en
ungdomsuddannelse, vokser
Etablere et 10. klasse tilbud med mere fleksible fællesskaber omkring grund- og tilbudsfag
og med fokus på den videre overgang til ungdomsuddannelserne
Implementering og videreudvikling af ”unge på rette vej”
Afsøge og udfordre nye samarbejdspartnere, herunder at udvikle samarbejdet med Gribskov
Gymnasium og søge nærmere samarbejde med øvrige relevante ungdomsuddannelser
Understøtte udviklingen af folkeskolernes udskolinger til styrkelse af indsatsen overfor de
fagligt svageste ældste elever
Afsøge muligheder for endnu en ungdomsuddannelse til Gribskov Kommune.
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Bilag Børneudvalgsmøde d.5.februar 2009 –
http://gribskov.dk/ProFile/ProfileWebMeeting.nsf/AllAgendas/2F92C18592DAD817C125754C00125F41?
OpenDocument
Notat Lars Andersen, AE- Rådet 18.august 2008, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Tema 5
Det tværfaglige samarbejde
Gribskov Kommune har mange teams, funktioner og afdelinger, som ud fra forskellige målgrupper,
lovgivninger, fagligheder mm. arbejder med de samme familier og grupperinger af unge. Det
gælder de udsatte unge, hvor der ofte er fagpersoner involveret fra både Jobcenter, Borgerservice,
Socialområdet, Sundhedsområdet m.fl., foruden daginstitutioner, skoler og ungdomsskole. I
bestræbelserne på at fastholde overblik og skabe sammenhæng og kontinuitet i det tværfaglige
samarbejde, er sagerne dokumenteret på individniveau og ikke på familieniveau. Det er en særlig
udfordring at undgå, at for mange fagpersoner uafhængigt af hinanden har et arbejde i gang i
samme familie.
Det er en vedtaget strategi, at organisere sådanne opgaver i ad hoc teams, som dannes i de konkrete
sager omkring unge/ familier. De relevante fagpersoner indgår i ad hoc teams og definerer sammen
med den unge/ familien de fælles mål og handleplaner, der skal sikre hjælp i den konkrete
situation.12 Sådanne opgaver er ofte præget af komplekse problemstillinger, som fordrer forskellige
koordinerede indsatser over tid, med skiftende mål afhængigt af familiesituationen mm.
I de kommende år vil der være fokus på at styrke implementeringen af denne arbejdsform og styrke
viden og kompetencer i at arbejde efter dette koncept.
De allerede etablerede tværfaglige mødefora i form af snitflademødet mellem Jobcenter,
ungerådgiverne, SSP, Kurator og Handicap-team, samt SSP-konsulentens deltagelse i
rådgivermøder mm. fastholdes og understøttes.
Det vil være en strategi at udfordre og etablere samarbejdsrelationer til fagområder, som traditionelt
set ikke ligger inden for ungeområdet, for herved at søge en bredere administrativ og politisk
forståelse for sammenhænge. Et eksempel herpå er det spirende samarbejde med Teknik, Vej og
Forsyning omkring rammerne for anvendelse af veje, pladser, strande mm.
Mål under dette tema er
Skabe overblik over de unges uddannelsesvalg, årsager til frafald mm. gennem et
tværfagligt analysearbejde
Styrke samarbejdet på tværs af Jobcenter, ungerådgiverne, SSP, Kurator, Handicap-team,
UU, SSP m.fl. med henblik på styrkelse af mål og sammenhænge i ungeindsatserne.
Herunder også at skabe klarhed og kontinuitet i etableringen af særlige tilrettelagte
ungdomsuddannelser i form af STU, EGU m.fl.
Udbygge og kvalificere ungeområdets medarbejderes deltagelse i det tværfaglige
samarbejde, herunder relevant deltagelse i ad hoc teams
Afrunding og konkrete initiativer
Ungestrategien supplerer de politikker og strategier, der allerede er vedtaget og under
implementering i Gribskov Kommune. Børne- og Ungepolitikken, Tidlig Indsats13, ad hoc teams,
lovgivningsmæssige rammer mm. Ungestrategien bør således ses som den ledelsesmæssige ramme,
der samtidig er ledernes og medarbejdernes værktøj til at omsætte mål, styrke eksisterende indsatser
og ikke mindst give en mere konkret retning for de kommende år.
Gribskov Kommune rummer mange kvaliteter, som de unge selv peger på (jf. note 2). Der er dog
strukturelle udfordringer i kommunen, som sætter begrænsninger for, hvilke tilbud der gør
kommunen attraktiv for unge. Der er ingen biograf, der appellerer til unge og der er alene én
12

13

Om arbejdet med ad hoc team:
http://www.gribskov.dk/gribskov/kopi_ProjektOrg.nsf/0/103f16a04221f1adc125756300340ffc/$FILE/Notat%20ad
%20hoc%20teams%20sel%20proces%20vers%2015-1-07.pdf
http://gribskov.dk/C1257258002FD751/0/C9DC740139EFD629C12572E2004178BE?OpenDocument

ungdomsuddannelse – gymnasiet. Bedre infrastruktur, flere offentlige forbindelser i kommunen er
et stort ønske fra de unge, som jo i høj er grad er brugere af den offentlig transport.
Bilag 1

Fokuseringer i 2009
På den korte bane skal der sættes massivt ind på et mål om at øge andelen af unge, som
gennemfører en ungdomsuddannelse. Der bør for det første iværksættes en nærmere analyse af de
unges fravalg af uddannelse i Gribskov Kommune; hvem er de unge? Hvilke veje er de gået?
Hvilke forhindringer er de stødt ind i?
For det andet bør der udarbejdes en konkret handleplan, som har sammenhæng til relaterede emner,
eksempelvis spørgsmålet om målgruppe for og placering af 10. klasse tilbud. Handleplanen skal
udarbejdes i dialog med arbejdsmarkedsområdet og sundhedsområdet.
Som et led i videnopbygning afsøges også erfaringer fra andre kommuner, herunder projektet
”Uddannelse til alle i Slagelse”.
Herudover anbefaler administrationen :
Projektgørelse af temaet unge, uddannelsesvalg i form af et fælles projekt på tværs af Børne
- unge området og arbejdsmarkedsområdet, med bl.a. følgende delområder
Udredning af udfordringen i Gribskov - de unges valg og fravalg af uddannelser,
Samarbejdsprojekt Udvikling med udsigt - etablering af lokalt forankrede
erhvervsuddannelser i Gribskov, samarbejdsstrukturer, lokale projekter til understøttelse af
sårbare unge, ungdomsuddannelser for særlige grupper m.m.
Etablering af ungdomshus i Gilleleje, herunder konceptudvikling der understøtter andre af
ungestrategiens mål (uddannelse m.v.), istandsættelse og ekstern finansiering.
Udviklingen af SSP-tilbudet i Gribskov/undersøgelse af konceptet SSP-plus jf.
kommentarer fra høring

