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Beslutningstema
C: Drøftelsessag
Mental sundhed blandt børn og unge – Deltema: Fællesskaber.

Indstilling
Direktionen indstiller, at sagen drøftes i henhold til arbejdet med den fælles satsning for ”Børn og 
unges mentale sundhed”.

Sagsfremstilling
Mental sundhed blandt børn og unge er et fælles tema for 4 fagudvalg. Udvalgene har udtrykt 
ønske om en tværgående prioritering af, hvilke indsatser der skal arbejdes videre med, eventuelt 
med henblik på at løfte det til budgetforhandlingerne. 

Det er besluttet, at der startes med et arbejde, hvor tre deltemaer indgår i det videre arbejde. 
De tre deltemaer er:

 Elevfravær
 Fastholdelse i arbejde og uddannelse
 Fællesskaber

Deltemaet Fælleskaber er funderet i regi af Kultur og Fritidsudvalget. 

Administrationen vil med henblik på politisk behandling kortlægge, hvordan det frivillige 
foreningsliv, organisationer, kommunale institutioner eller andre samarbejdspartnere bedst kan 
bidrage til arbejdet med temaet.

På nuværende tidspunkt arbejdes der med temaet i form af et målgruppefokus i Visionsaftalen for 
Bevæg dig for livet, samt med økonomisk støtte til børn med sociale og økonomiske udfordringer i 
form af Fritidspas.

Der er dog behov for yderligere kortlægning af indsatser og mulige interessenter, der kan bidrage 
til arbejdet med deltemaet.
Et arbejde, der forsøges fuldført ved følgende handlinger:

 Interessentanalyse
 Inputs fra specialforbund under DIF samt DGI
 Kortlægning af nuværende tilbud med fokus på unge og mental sundhed i det lokale 

foreningsliv
 Prioriteringsfase
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Når alt arbejde omkring de enkelte punkter er udført, skal opsamlingen munde ud i nye 
handleplaner (se bilag for format og indhold) for arbejdet, der kan realiseres i regi af Bevæg dig for 
livet.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Afhænger af det videre arbejde med temaerne.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-08-2019
Sagen drøftet. Arbejdet udføres i regi af Bevæg dig for livet.

Susanne Gustenhoff (Ø) var fraværende. Som suppleant deltog Jesper Kiel (Ø) 

Afbud:
Susanne Gustenhoff

BILAG:
1 - 4490195 Åben Ældre Handleplan 19-20 (A4).docx (146037/19) (H)
2 - 4490194 Åben Børnefamilier Handleplan 19-20 (A4).docx (146036/19) (H)
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