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Forord
Vores unge i Syddjurs er på alle måder som alle andre unge i hele Danmark.
De er engagerede i en travl hverdag med skole, uddannelse, venner, familie, fritidsjob, fritidsaktiviteter og foreningsaktiviteter.
Vores unge kender til at blive udfordret på deres medbestemmelsesret og
ungeindflydelse bl.a. gennem folkeskolernes elevråd, Syddjurs Kommunes
DEMO Råd, foreningernes bestyrelser og mange andre fysiske og virtuelle
platforme som de dagligt deltager i.
Vores unge har gode muligheder for at have indflydelse på ”Et aktivt og deltagende ungdomsliv”
Derfor er det også fremadrettet vigtigt, at vi fortsat formår at inddrage de
unge i politiktilblivelsen på det ungdomspolitiske område på deres præmisser og i en form hvor alle har lige mulighed for at komme til orde og blive
hørt.
Byrådet gav derfor, i efteråret 2014, ungdomsskolen, sammen med kommunens DEMO Råd, rollen som tovholder på revideringen af kommunens
ungdomspolitik.
Der blev vinteren igennem afholdt 4 borgermøder i kommunen og efterfølgende et ungdomsmøde. Resultaterne fra disse møder er inddraget i revideringen af ungdomspolitikken.
Syddjurs Kommunes ungdomspolitik skal fortsat være dynamisk, visionær
og tage højde for, at ungeområdet i Syddjurs fortsat udvikler sig.
Syddjurs Kommunes ungdomspolitik bør fortsat være fundamentet for, at
Syddjurs Kommune kan efterleve de krav og udfordringer der er på ungeområdet og samtidig give byrådet inspiration til hvordan ressourcerne på
ungdomsområdet kan prioriteres.
Ungdomspolitikken understreger med afsæt i øvrige vedkommende kommunale politikker og indsatser, at børn og unge er det fundament, som skal
være bærende for fremtidens samfund – både lokalt og globalt – vi har brug
for engagerede, innovative, videbegærlige og aktive unge, som på demokratisk vis bidrager til en fortsat positiv udvikling af Syddjurs Kommune.
Med denne reviderede ungdomspolitik gives et synligt bud på den ramme
som de unge i Syddjurs kan udfolde deres aktive ungdomsliv i.
Jeg håber i vil tage godt imod Syddjurs Kommunes reviderede Ungdomspolitik.

Claus Wistoft
Borgmester
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Indledning

Denne ungdomspolitik skal ses i forlængelse af og i sammenhæng med
kommunens øvrige politikker, som har betydning for det at være ung i
Syddjurs Kommune.
Ungdomsperioden er i denne politik defineret som aldersgruppen fra 12 –
25 år. Der er tale om en periode af livet, som udtrykkes gennem stor udvikling og forskellighed i behov og interesser, hvilket betyder, at politikken til
enhver tid tolkes i forhold til målgruppen.
Ungdomspolitikken startede sit liv i 2009 med afsæt i ”Det gode ungdomsliv”, og er med DEMO-rådet og Ungdomsskolen som tovholder blevet revideret hen over vinter og forår 2014-15. For at få flest mulige inputs til revideringen har DEMO-rådet bl.a. afholdt åbne 4 borgermøder geografisk fordelt i hele kommunen samt et åbent ungemøde.
Det er udgangspunktet i denne ungdomspolitik, at unge har reel medindflydelse og deltager aktivt i realiseringen af politikken samt at alle kommunale
institutioner, som har med unge at gøre, ligeledes er forpligtede i realiseringen af politikken.
Ungdomspolitikken revideres hver 4. år som samlet politik og det anbefales, at der udarbejdes en konkret politisk handleplan, som understøtter de
mål som opstilles i ungdomspolitikken.
Ungdomspolitikken evalueres senest ultimo 2019, men der bør hvert år laves en opfølgning af målene, hvor der i den forbindelse formuleres ønsker,
som kan danne baggrund for en politisk handleplan og prioritering af udviklingen på ungeområdet i Syddjurs Kommune.
DEMO-rådet bør løbende inddrages i udmøntningen af politikkens deltemaer og løbende bruges som aktiv sparringspartner i den fortsatte udvikling
af det aktive ungdomsliv i Syddjurs Kommune.
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Vision for ”Det Gode Ungdomsliv”
Formålet er at fremme forudsætningerne for et godt ungdomsliv for alle unge i Syddjurs Kommune.
Derfor skal
 ungdomstiden være en værdifuld sammenhængende periode i sig selv,
hvor alle unge har mulighed for at udfolde og udvikle sig såvel individuelt som i fællesskaber
 ungdomstiden skabe grundlaget for en meningsfuld og kompetent voksentilværelse
 der tages højde for alle unge med vidt forskellige forudsætninger, behov
og interesser
 der udvikles nye miljøer og eksisterende miljøer understøttes i deres
eksistens og udvikling, så unge kan deltage i forpligtende fællesskaber
indbyrdes og sammen med voksne
 DEMO-rådet inddrages i sager som vedrører det gode ungdomsliv i
Syddjurs Kommune
Syddjurs Kommune lægger vægt på, at unge udvikler evne til at tage initiativ og ansvar, får gode sociale kompetencer, uddannelse og en skoling i at
leve og deltage i et demokrati - så ungdommen kendetegnes af fleksibilitet,
kreativitet, engagement, evne til samarbejde samt forståelse og respekt for
egne- og andres værdier og behov.
DEMO-Rådets supplerende visioner for det gode ungdomsliv
Det er vigtigt, at børn og unge ikke bliver tynget af de muligheder, som
Syddjurs kommune tilbyder. Der skal derfor være ungdomstilbud nok til, at
børn vælger efter deres interesser og ikke efter tilbuddene. Vi ser derfor ikke noget problem i, at tilbuddene i Syddjurs kommune favner bredt.
Demo-rådet mener, at man bør stræbe efter, at de forskellige ungdomsorganisationer bliver mere bevidste om hinanden i et ønske om at arbejde
sammen. Det gælder også et udviklende og forpligtende samarbejde mellem Syddjurs Demo-råd og folkeskolernes- & ungdomsuddannelsernes
elevråd.
DEMO-rådet ser det som et nødvendigt træk, at unge bliver hjulpet med
henblik på selvudvikling. Unge skal i højere grad kunne tage beslutninger
ud fra egen overbevisning. Man skal som ung selv kunne se forskel på rigtigt og forkert. Dette kan gøres med udgangspunkt i forskellige tilbud og fritids platforme, hvor unge kan hjælpes i gang med at træffe egne beslutninger.
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Helhed i ”Det Gode Ungdomsliv”
Vision
I Syddjurs Kommune er børn og unges liv er præget af helhed og naturlig
sammenhæng.
Unge har brug for at der er en sammenhæng mellem deres hverdagsliv, og
de muligheder lokalsamfundet tilbyder. Sammenhæng giver tryghed og
skaber overblik over tilbuddene, hvad enten det er i nærmiljøet, lokalt eller
globalt og er medvirkende til at unge bliver i stand til at træffe gode valg for
eget liv, udvikle kompetence og selvværd.
Overordnede mål
Syddjurs Kommune vil sikre at et tæt samarbejde på tværs af afdelinger familier, skoler, uddannelsessteder, civilsamfundet, den organiserede fritid
og foreningsområdet fortsat udvikles, med fokus på alle kommunens unge
og deres mulighed for trivsel, læring, udvikling, uddannelse og beskæftigelse.
Derfor vil vi
 sikre at udsatte unge får en samfundsmæssig forankring gennem deltagelse i de tilbud, som vil være udviklende for netop dem
 sætte fokus på at skift i de unges liv kan ske i tryghed og overskuelighed
 sikre et kvalificeret samarbejde mellem tilbudsyderne med henblik på at
udnytte ressourcerne optimalt og supplere- i stedet for at konkurrere
 skabe fælles normer/politikker for samvær i de enkelte tilbud
 understøtte debatter/drøftelser af holdninger til opdragelse, dannelse,
omgangstone og opførsel
 sikre sammenhæng mellem skole-, ungdomsskole-, ungemiljøer-, forenings- og øvrigt fritidsliv for at sikre effektivisering, nytænkning og optimal anvendelse af resurserne
 sikre at forældreansvar og forældreengagement prioriteres i arbejdet
med de unge
Det gør vi ved

at sikre en koordineret og tværsektoriel indsats
 at vi kommer til de unge som har brug for et ”skub”, hvis disse unge ikke
kommer til os

”Et aktivt og deltagende ungdomsliv”
6

UDKAST
Medindflydelse og demokrati i ”Det Gode Ungdomsliv”
Vision
I Syddjurs Kommune er vores unge engagerede, aktive og medvirkende til
at sætte præg på Syddjurs Kommunes udvikling, så det er attraktivt at være
ung i kommunen.
Syddjurs Kommune ønsker fortsat at fremme de unges interesse for demokrati, lokalpolitik, ungeinvolvering samt det aktive medborgerskab.
Hvis kommunens unge skal engageres i lokalpolitik, skal de have indflydelse på eget fritids- og ungdomsliv. De skal på banen som aktive medspillere,
og ses som eksperter på eget liv. Idéer, udvikling, initiativ og handling skal
komme fra de unge selv.
Det kræver, at der gives plads, ressourcer og mulighed for indflydelse på
eget liv og egen læring. Engagement og involvering skal være med til at
klæde de unge på til et langt liv i et demokratisk samfund, hvor der tages
hensyn til, og gives plads til forskellighed.
Unge skal opleve sig som betydningsfulde i Syddjurs – det betyder, at unge
inddrages i demokratiske processer i relevante sammenhænge hvor de
færdes i skole og fritid. Unge er generelt interesserede i at være meningsdannere, når de bliver spurgt/inddraget i det de finder meningsfuldt. Det er
derfor vigtigt at turde give de unge ansvar, stille krav og ikke mindst sikre at
resultaterne efterfølgende bliver synliggjort.
Overordnede mål
Syddjurs Kommune vil sikre at kommunens unge har mulighed for reel indflydelse, medbestemmelse og kompetence til at udøve medbestemmelsen
indenfor en tydelig afgivet ramme.
Derfor vil vi
 sikre at dialogen mellem politikere, fagpersoner, de unge, deres forældre- og de frivillige/professionelle parter til stadighed prioriteres højt og
udvikles
 værdsætte, at unge får viden om ansvar og medbestemmelse gennem
et gensidigt forpligtende samarbejde med kommunens unge.
 sikre, at kommunens unge inddrages og høres bl.a. gennem DEMOrådet, skolernes elevråd, styregrupper, bestyrelser mv
Det gør vi
 Hver 2. år afholdes en demokrati camp for kommunens unge med henblik på nyvalg til DEMO rådet i Syddjurs Kommune. Deltagerne på
campen er demokratisk valgte blandt overbygningseleverne på kommunens folkeskoler og ungdomsuddannelser.
 Det politiske niveau og fagpersoner i Syddjurs Kommune forpligtes til at
høre og gerne inddrage DEMO-rådet når der arbejdes med strategier
og ungdomspolitiske spørgsmål på ungeområdet
 Ungdomsskolen skal sikre og understøtte en fortsat udvikling af DEMOrådet og deres arbejde samt udvikle nuværende og kommende ungemiljøer for unge styret af de unge.
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Folkeskolen og Ungdomsskolen skal tilbyde undervisning i demokrati og
dannelse og sammen arbejde for, og sikre, det nødvendige informations
og medlems flow mellem skolernes elevråd og DEMO Rådet

Skole, uddannelse og job i ”Det Gode Ungdomsliv”
Vision
I Syddjurs Kommune er alle unge i skole, uddannelse, praktik eller job og
dermed inkluderet i forskellige sociale og kompetence givende fællesskaber.
Unge har brug for at blive stimuleret i et værdsættende udfordrende miljø,
hvor der er gode fysiske rammer og samvær med dygtige engagerede
medarbejdere. Unge sætter pris på kvalitet i både indhold og rammer, der
skal være noget at komme efter – unge værdsætter dygtige engagerede
medarbejdere, lærere, svende og mestre, som kan vejlede og skabe relationer i hverdagen.
Overordnede mål
Syddjurs Kommune ønsker, at der udvikles og uddannes dygtige, engagerede og tilfredse unge borgere, som tager ansvar for både eget og andres
liv.
Derfor vil vi
 Sikre gode læringsmiljøer i og på tværs af skoler, ungdomsuddannelser,
ungdomsskole, fritidstilbud og institutioner
 fastholde og udbygge uddannelsesmulighederne for unge både lokalt
og regionalt
 skærpe erhvervslivets interesse for at skabe jobs & lærepladser
 sikre at alle unge i Syddjurs får den vejledning, som er til størst mulig
gavn for den enkelte og samfundet
 sikre, at mulighederne for praktikpladser fremmes.
 sikre, at der kan søges relevant vejledning på relevante centrale og decentrale lokationer i kommunen. Gerne i de uddannelses- og fritids miljøer hvor de unge færdes dagligt.
 at uddannelsesmiljøerne i og omkring kommunen samarbejder for at
øge udbuddet og kvaliteten i tilbuddene
 at kommunens unge gives gode muligheder for supplerende nicheuddannelser – eksempelvis indenfor kultur, idræt, musik, teater, projektstyring, IT og lignende.
Det gør vi
 skaber gode fysiske rammer til undervisning, uddannelse samt øvrige
aktiviteter og sikrer opdateret undervisningsmateriale, herunder adgang
til IT og hurtigt internet.
 giver den enkelte unge mulighed for at få den bedst mulige vejledning
 sikre at der er nem og lettilgængelig adgang til offentlig hjælp og vejledning for den unge
 samarbejder med erhvervslivet med henblik på, at få øget antallet af
jobs og lærepladser
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Fritid og Kultur og ”Det Gode Ungdomsliv”
Vision
I Syddjurs Kommune har alle unge mulighed for at deltage i et mangfoldigt
varierende og udviklende fritids- og kulturliv. Unge i Syddjurs har mulighed
for at være kreative, skabende og kulturelt engagerede.
Unge værdsætter et fritidsliv med mangfoldige muligheder, som er med til
at give dem en indholdsrig identitetsskabende ungdomstid. Det er vigtigt, at
mangfoldigheden understøtter unges interesser og behov, som ændres i
takt med trends og alder. Fritidslivet er endvidere en vigtig arena, hvor unge kan prøve kræfter med at iværksætte og udvikle nye tiltag og projekter.
Overordnede mål
Syddjurs Kommune vil sikre at alle unge har mulighed for kreativ og fysisk
udfoldelse samt mulighed for læring og oplevelser i fritiden.
Derfor vil vi
 fremme fritidsaktiviteter hvor ”det gode ungdomsliv” er i centrum
 udvikle og modne børn og unges faglige og sociale kompetencer ved at
lade fritidstilbuddene styrke læring, sammenhold, fællesskab og livskompetence
 inspirere til unges egne initiativer og arrangementer
 understøtte tilbud til alle grupper af unge og diverse subkulturer
 fortsætte udviklingen af de etablerede mødesteder for unge, hvor de
unge bliver mødt i øjenhøjde af ansvarlige voksne, som lytter og tager
de unge seriøst. Samtidig vil vi fortsætte udviklingen af lokale og centrale ungemiljøer med de unge og for de unge.
 Understøtte unge i at søge udviklingstilskud i eksisterende puljer
Det gør vi
 støtter det etablerede forenings- og ungdomsarbejde samt diverse ungdomsmiljøer bl.a. gennem rådgivning og støtte samt ved at give muligheder for at nye ideer kan udmøntes så hurtigt som muligt
 ved planlægning og etablering af varierede fritidstilbud for unge som går
ud over det traditionelle.
 Ved at styrke klubtilbud, ungemiljøer og andre samværsmuligheder i
Syddjurs
 Ved at tilpasse fritidstilbuddene til de faktiske behov gennem løbende
nytænkning i relation til de unges fritidsinteresser og nye aktiviteter
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Sundhed i ”Det Gode Ungdomsliv”
Vision
I Syddjurs Kommune er ”sundhed” og ”sund livsstil” en naturlig del af alle
unges hverdag. Unge i Syddjurs har sunde rammer i familien, skoler, uddannelsessteder og fritidstilbuddene, som udfordrer unge i at opnå en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velbefindende.
Gode og sunde rammer er med til at påvirke unges sundhedsvaner og lysten til at træffe ”sunde” valg. Det er vigtigt, at fastholde og udvide kommunale sundhedstiltag i et perspektiv, som unge forstår og føler sig tiltrukket
af. De unge udtrykker generelt interesse for sund mad.
Overordnede mål
Syddjurs Kommune ønsker at fremme sunde vaner, så unge er fysisk aktive og lever et sundt liv i balance med positiv fokus på kost og motion.
Derfor vil vi
 animere unge til at vælge en sund livsstil og motivere til at sunde vaner
fastholdes
 sikre, at unge møder sunde rollemodeller og at signalerne i ”rum”, hvor
unge færdes er sunde – her tænkes på haller, klubber mv.
 sikre at unge har mulighed for mental og fysisk udfordring
Det gør vi
 arbejder for sund mad i skolerne
 arbejde for fleksibel adgang til at dyrke en sund livsstil
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Forebyggelse og ”Det Gode Ungdomsliv”
Vision
I Syddjurs Kommune kan alle unge opleve det gode ungdomsliv - med de
rette valg opnås en tryg og udviklende ungdomstid. Forebyggelse af mistrivsel, misbrug og kriminalitet er et fælles ansvar mellem forældre, institutioner, SSP-samarbejdet, foreningslivet og de unge selv.
Det hører med til at være ung at udforske rammer og prøve grænser af –
det er et led i hele frisættelsen og skabelse af egen identitet. De unge vil i
højere og højere grad begynde at færdes på egen hånd og udforske livet
udenfor lokalsamfundet, fritidstilbuddene, det oprindelige netværk – det
kommercielle natteliv virker tillokkende og dragende – hvilket er naturligt.
De er på vej ud i den globale verden for real – det er ikke bare cyberspace,
derfor er det vigtigt at understrege, at forældrene har hovedansvaret for
den unge i den store brydningstid som ungdomstiden er.
Overordnede mål
Syddjurs Kommune vil bl.a. have en handlingsorienteret SSP-organisation
– hvilket betyder, at vold, hærværk, kriminalitet og misbrug forebygges
gennem oplysning og en bred tværfaglig indsats med konkrete initiativer
koordineret af SSP Lokalrådet.
Derfor vil vi
 sikre at unge skal kunne få rådgivning, støtte og hjælp til selvhjælp i
håndteringen af problemer
 sikre at unge tilbydes støtte og kontaktmuligheder i vanskelige situationer
 have et kommunalt kriseberedskab, som sikrer en bred tværfaglig indsats vedrørende ungeproblematikker, så der opnås stor parathed over
for fælles løsninger af aktuelle og mere langsigtede opgaver. Tilbuddene skal så vidt muligt være enkle og let tilgængelige for brugerne
 kræve at alle, der arbejder med unge i kommunen, sættes i stand til at
opfange evt. krisesignaler, så en tidlig indsats kan etableres
Det gør vi
 sætter fokus på den forebyggende indsats i alle ungdomssammenhænge og skaber handlingskompetence til at erkende og anerkende problemerne, og at de tages seriøst
 tager fat på problemer, når de opstår
 sikrer at alle har viden om, hvortil henvendelse skal ske når problemer
omkring unge observeres
 har fokus på fortsat udvikling af tilbud i weekender og ferier, hvor der
traditionelt ikke er så mange tilbud
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Bolig og ”Det Gode Ungdomsliv”
Vision
I Syddjurs Kommune er det muligt for unge at bosætte sig i passende bolig
svarende til alder og boligbehov. Unges bomuligheder er socialt - og aktivitetsinspirerende og velbeliggende i forhold til uddannelse, indkøb, fritids- og
kulturaktiviteter og transport.
Unge kan have brug for et ungdommens pusterum, hvor læringen handler
om at mestre vilkårene for eget liv i måske egen bolig – denne periode er
central i udviklingen af færdigheder og kompetencer. Ungdomstiden er
værdifuld i sig selv og relaterer mod voksenlivet. Overgangsperioden er vigtig i netværks og relationsudvikling – der skabes nye sociale fællesskaber
og samtidig med, at den unge kan profitere af et nært ungdomsbomiljø med
fortsat aktivt fritidsliv i foreninger med videre; så yngre unge kan finde ældre unge at spejle sig i.
Overordnede mål
At kunne tilbyde unge i Syddjurs et attraktivt bo miljø f.eks. i form af ungdomsboliger, så de unge har mulighed for at blive boende i kommunen
f.eks. under uddannelse i Århus eller Randers.
At der I Syddjurs Kommune findes gode attraktive bomuligheder for unge,
så deres tilknytning til lokalmiljøet kan bevares. Det kunne være arkitektonisk inspirerende bebyggelser med værelser, lejligheder med fælles faciliteter i form af aktivitets og hobbylokaler, som knallertværksted, øvelokaler,
danse og teatersal, vaskeri og kiosk.
Derfor vil vi
 Arbejde for at skabe attraktive ungdomsmiljøer, hvor forskellige typer
unge kan bo og udøve forskellige fritidsinteresser – en kombination af
ungdomsboliger og kollegier. Det vil sige egen bolig – værelse eller lejlighed med en række fællesfaciliteter – ”de unges by” integreret i den
øvrige bebyggelse.
Det gør vi
 sikrer et veludbygget tilbud af forskellige boligformer/muligheder for unge med behov for at flytte hjemmefra
 sikrer et boligberedskab for unge i krise og bomuligheder med bostøtte
målrettet svage unge
 betragter de unge som en resurse og igangsætter et planarbejde der
sikrer at den del af kommunens unge, der ønsker det, har muligheder
for at forblive i lokalområdet
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Kollektiv trafik og transport og ”Det Gode Ungdomsliv”
Vision
I Syddjurs Kommune kan unge færdes sikkert på cykel eller med kollektiv
transport på kryds og tværs af kommunen, så alle fritids-, skole- og uddannelsestilbud er en reel valgmulighed for alle til en fair pris.
Unge har brug for at udvide deres aktionsradius voldsomt i ungdomsårene,
deres netværk øges fra dag til dag – det er værdifuldt at unge kan udbygge
sociale relationer i forpligtende og direkte fællesskab og samvær - og ikke
alene på de sociale medier. Øget mobilitet er ligeledes et kommunalt ønske.
Overordnede mål
Syddjurs Kommune vil prioritere unges transportmuligheder i forbindelse
med planlægning af dels lokale og regionale ruter, så der er sammenhæng
i forbindelserne og mulighed for at købe et unge kort til specialpris.
Derfor vil vi
 arbejde for, at transport mellem lokalområder og hovedbyer bliver mulig
med passende intervaller
 sikre, at der på sigt er etableret cykelstier på ”sorte pletter”/ strækninger, hvor de svage trafikanter er udsatte
Det gør vi
 finde et passende takstniveau for ungegruppen, som finansieres gennem tilskud og et øget antal solgte billetter
 arbejde for at der er sammenhæng imellem skolegang, uddannelse,
ungdomsaktiviteter og den kollektive trafik
 sikrer at transport af unge en vigtig prioritering i strategier for kollektiv
trafik og kommunal kørsel
 prioritere anlæg af flere cykelstier i Syddjurs
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UDKAST
Kommunikation i ”Det Gode Ungdomsliv”
Vision
I Syddjurs Kommune benytter unge sig oftest af internettet når de skal i
kontakt med foreninger, kulturtilbud og kommunens borgerservice.
Unge er kommunikativ kompetente og bruger informationsteknologien som
almindeligt værktøj i hverdagen, hvad enten det er i skole- og uddannelsesmæssig sammenhæng eller når den globale verden skal udforskes. For
at det kan foregå på en forventelig og optimal måde er der afgørende, at
der er hurtige trådløse forbindelser overalt i institutioner og det offentlige
rum.
Overordnede mål
Syddjurs Kommune vil fortsat arbejde for at være på forkant med udviklingen inden for udvikling og anvendelse af IT i skole- og uddannelsesmæssig
sammenhæng overalt i kommunen.
Derfor vil vi
 sikre netværk i alle institutioner med konstant fokus på hastighed og
driftsikkerhed


sikre at unge som andre borgere har let adgang til oplysninger, som er
relevante for dem - unge kan søge oplysninger om unge og for unge via
kommunens hjemmeside



kontakt til Rådhuset og andre af kommunens virksomheder tilbydes så
vidt muligt på unges præmisser



sikre at kommunikationsmetoder omkring unge udvikles i samarbejde
med unge og at unge har mulighed for at få et samlet overblik over alle
mødesteder og tilbud, der eksisterer i kommunen.



Det gør vi
 udvikler kommunens dialog med de unge i takt med udviklingen. Medarbejdere opkvalificeres regelmæssigt med hensyn til nye kommunikationsmuligheder, så dialogformen med unge hele tiden udvikles.
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