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UNGESTRATEGI  FOR  SVENDBORG  KOMMUNE

Speak up

Speak Up hvor din stemme kan blive hørt i fællesskab med andre unge.  
 

udfordret og bidrage til en ny Ungestrategi for Svendborg Kommune.



Det betyder:
I Svendborg Kommune har alle unge mulighed for at være en del af 
et eller flere sociale fællesskaber. Der er flere veje at gå – men ingen 
går helt alene. Ungemiljøet er mangfoldigt og inspirerende.  

Der er uddannelses- og fritidstilbud til alle unge. Unge tager ansvar 
for sig selv og deres kammerater, og voksne tager ansvar for de 
unge. Sammen skaber vi rammerne for det gode ungeliv. 

Sådan er det at være ung i Svendborg.

Visionen er at skabe rammer  
for et godt ungeliv



De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien  
er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om  
de unge gennem:

• Sammenhæng og helhed
• Samskabelse og partnerskaber

Værdierne kom i spil i processen indtil godkendelse af strategien,  
og de vil komme i spil i de handlinger, der igangsættes for, at  
visionen nås. 



Målgruppen for ungestrategien  
er alle unge i Svendborg Kommune 
op til 25 år

er der mange forventninger og udfordringer at håndtere. Der er de 
nationale krav om, at flere unge skal hurtigere igennem uddannel-
sessystemet, der er de unges egne krav til, hvordan man skal se ud 
og opføre sig, og så er der alt det andet. De unge oplever, at det kan 
være udfordrende at være ung – der er mange valg og krav og meget 
at forholde sig til.

Ungestrategien afspejler ungelivet. 

Når man er ung



Styrker man de unges evne til at håndtere de mange valg og udfor-
dringer, så vil man også kunne se en effekt på de mere ”hard core” 
mål som fx det nationale mål om at 95% af en ungdomsårgang skal 
have en ungdomsuddannelse. Man kan kalde det sammenhængen 
mellem ”hjertet” og ”livsvejen” (se model næste side).

Modellen er blevet til på baggrund af en samskabelsesproces sat i 
scene som et alternativt borgermøde kaldet Speak Up afholdt den 
9. september 2015. Et borgermøde med ca. 100 deltagere. Debatten 
var livlig, og de unges stemme fyldte mest. Desuden er Ungerådet 
involveret for at skærpe perspektivet på det gode ungeliv set fra de 
unges synsvinkel.



                                              Den unge selv

         
  Fællesskaber

Ansvar

Indflydelse

Hjertet Det gode ungeliv

Vejledning

Tryghed

Livsvejen

Mod

Fortrolighed



Med afsæt i de unges stemmer, kan der peges på seks temaer, som 
i sammenhæng vurderes at være afgørende for det gode ungeliv, og 
som skaber balancen mellem ”hjertet” og ”livsvejen”.  

Modellen illustrerer, at man som ung står midt i et ungeliv med man-
ge udfordringer, håb og ønsker for fremtiden. Det handler om både 
hvilken uddannelse man skal have (”livsvejen”), og hvilket menneske 
man gerne vil være (”hjertet”). Som ung skal man selv finde ud af, 
hvad vej man skal gå, men i det gode ungeliv står man ikke alene; 
man er en del af et fællesskab. Temaerne understøtter de unges valg 
i livet og forebygger ensomhed.   

Hvert tema beskriver nogle pejlemærker for, hvad der skal til for, at 
alle unge får optimale muligheder for det gode ungeliv, så Svend-
borg Kommune er et sted, hvor man har lyst til at være ung – og som 
man har lyst til at komme tilbage til, hvis man flytter væk for fx at 
tage en uddannelse.



Mod 
Mod betyder mental eller moralsk styrke til at handle eller tale i en 
situation, der kan være udfordrende for én selv. Børn- og ungeområ-
det i Svendborg Kommune har en Vision for læring og dannelse, hvor 
mod er et af de tre elementer. Hvis man kan skabe mod hos de unge, 
så giver man dem styrken til at handle og træffe valg i livet. 

Mod handler også om at være modstandsdygtig over for de udfor-
dringer, som livet byder på. Som ung vil man opleve mange over-
gange, som kræver et særligt mod, fx overgangen fra folkeskole til 
ungdomsuddannelse, overgangen fra at bo hjemme til at bo alene, 
overgangen fra barn til voksen.



Det handler om: 
• Mod til at træffe et valg videre i livet

• Mod til at tage første skridt selv, fx ved deltagelse  
i sociale fællesskaber

• Mod til at stå ved sig selv og turde være den man er

• At være rustet til at håndtere udfordrende overgange i livet

• At være robust nok til at modstå presset omkring brug,  
overforbrug og misbrug af rusmidler

Citat fra ung deltager på Speak Up i forbindelse med  

forumspil om en ung pige, der har det svært: 

Hvad ville der ske, hvis hun ”stod op for sig selv”? 

- I forumspillet viste det sig, at hvis pigen turde stå ved sig selv,  

så kunne historien ændre sig i en positiv retning.



Fortrolighed
Det at have fortrolige kammerater og voksne er af afgørende 
betydning for de unge. Det nævnes som noget af det allervigtigste, 
når man beder de unge prioritere, hvad der er vigtigst for et godt 
ungeliv. Det at have fortrolige voksne og kammerater kan have en 
positiv effekt på fx sundhedsvaner, når man er ung. 



Det handler om: 
• At have tætte venner i hverdagen

• At have fortrolige voksne i det miljø, man færdes i



Tryghed
Tryghed omfatter både at være tryg i sig selv og være tryg i hverda-
gen. Det er dels, at kommunen er tryg at vokse op i og bevæge sig 
rundt i, dels at der er et kommunalt sikkerhedsnet, der sørger for, 
at ingen unge forsvinder og ”tabes”. Tryghed er et grundlæggende 
vilkår - også i de unges liv. 



Det handler om: 
• At føle sig som en del af et fællesskab

• Tryghed i dagligdagen, i skolen og derhjemme

• Oplevelsen af, at det kommunale system er til for de unge, 
 når de har brug for det, og at der er én indgang

 
 

Citater fra to unge deltagere på Speak Up: 

”Hvis man er tryg i skolen, i fritiden og derhjemme, så er  

man også tryg i de sociale omgivelser og på de sociale medier” 

”Ungdomsskolen er et godt sted at komme. Det er et frirum 

men samtidig trygt”



Ansvar
Ved ansvar forstås, at man har en moralsk forpligtelse til at tage sig 
af nogen eller noget. Det gælder både i forhold til den unge selv, de 
andre unge, de voksne og samfundet. Som ung skal man opleve, at 
det betyder noget, at man tager ansvar. Og at andre tager ansvar  
for en.



Det handler om: 
• At tage ansvar for eget og andres liv

• Aktiv deltagelse i de aktiviteter, der iværksættes

• Oplevelsen af at være en uundværlig del af noget større og  
have et ansvar for fællesskabet

• At de unge udfordres, men at de samtidig oplever, at de kan  
håndtere de krav, der stilles

 
 

Citat fra en ’ikke-ung’ deltager fra Speak Up:

 ”De unge skal udfordres, og de skal udfordre sig selv” 



Vejledning
Unge i Svendborg Kommune og resten af Danmark er generelt  
meget selvstændige og har meninger om mange ting.  
Alligevel er det et stort ønske, at man kan få den vejledning og  
støtte, som man har brug for. De unge skal understøttes i at tage  
en ungdomsuddannelse.

Citater fra to unge deltagere på Speak Up: 

”Forældrene skal også vide noget mere, så de kan vejlede os” 

”Vi vil have respekt i øjenhøjde”

 



Det handler om: 
• At føle sig mødt 

• At forældre får bedre muligheder for at vejlede de unge i deres 
valg på livsvejen 

• At uddannelsesinstitutionerne bliver bedre til at præsentere sig 
selv, så man forstår betydningen af uddannelsesvalg 

• At der er et velfungerende samarbejde med og mellem uddannel-
sesinstitutionerne, vejledere mv.

• At vejledning om uddannelsesvalg og betydningen af uddannelse 
begynder tidligt i folkeskolen

 
 



Indflydelse
De unge ønsker reel indflydelse. De vil ikke bare spørges.  
De ønsker ligeværdig dialog og samskabelse. Samskabelse er, når 
man inviterer mange forskellige parter til en dialog om et problem 
eller en udfordring, og når målgruppen for udfordringen tager ejer-
skab og de omgivende parter bliver til samarbejdspartnere frem for  
hjælpere. Sådan skal arbejdet med ungestrategien være.



Det handler om: 
• At unge oplever at være ligeværdige aktører i væsentlige  

samfundsdebatter

• At unge føler sig set og hørt af professionelle voksne i det  
kommunale system og uddannelsessystemet

• At unge får indflydelse på de fritidstilbud, kulturtilbud og rammer, 
der findes i kommunen

 
 

Citat fra en ung deltager på Speak Up: 

”Når man taler om unge mennesker, så er man nødt  

til at turde mødes med dem”



Næste skridt
med ungestrategien er at sætte handling bag ordene.
En politisk vedtaget ungestrategi giver først mening, hvis de unge 
mærker en forskel. Der skal derfor fortsat ske en samskabelse med 
og involvering af de unge. Ungerådet vil være indgangen til samar-
bejdet med de unge.



De målbare mål i strategien er:
• Der sker en aktiv samskabelse mellem politikere og de unge 

mindst to gange om året.

• Der indgås partnerskaber mellem de unge og andre aktører  
i mindst tre forskellige projekter og aktiviteter om året.

• De unge involveres aktivt mindst fire gange om året i  
beslutninger omkring rammerne for uddannelses-,  
fritids- og kulturlivet i Svendborg Kommune.

 
 



Ungerådet
er et nyetableret forum for unge i Svendborg Kommune. Formålet 
med Ungerådet er at være sparringspartnere for kommunen, være 
aktive deltagere i den politiske debat og selv igangsætte projekter 
og aktiviteter for og med andre unge.

Citat fra Ungerådet: 

”Vi vil gerne være repræsentanter for de mange  

forskellige unge i Svendborg Kommune. Derfor ønsker vi  

at inddrage så mange unge som muligt via fx besøg på  

folkeskoler, undersøgelser, facebook, aktiviteter mv. ”



De målbare mål i strategien er:
• Der sker en aktiv samskabelse mellem politikere og de unge 

mindst to gange om året.

• Der indgås partnerskaber mellem de unge og andre aktører  
i mindst tre forskellige projekter og aktiviteter om året.

• De unge involveres aktivt mindst fire gange om året i  
beslutninger omkring rammerne for uddannelses-,  
fritids- og kulturlivet i Svendborg Kommune.

 
 



Ungestrategien
er drøftet i Udvalget for Børn og Unge, Erhvervs-, Beskæftigelses- 
og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget i september/
oktober 2015.  
De tre udvalg har politisk godkendt strategien i november 2015.  
Strategien er 4-årig, og der samles løbende op på initiativerne.



Citat fra Ungerådet: 

”For os handler det ikke så meget om ord på papir.  

Vi vil dialog og handling, ikke bare en gang, men 

mange gange”
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Speak Up hvor din stemme kan blive hørt i fællesskab med andre unge.  
 

udfordret og bidrage til en ny Ungestrategi for Svendborg Kommune.




