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Norddjurs Kommunes Ungdomspolitik
Det skal være attraktivt at være ung i Norddjurs Kommune!
At være ung i Norddjurs Kommune skal give mod på mere. Vi vil med et attraktivt ungdomsliv
fastholde og tiltrække unge, som flytter til kommunen for at tage uddannelse og bosætte sig.
Samtidig vil vi sikre, at unge, som flytter fra kommunen i forbindelse med fx uddannelse, skal have
lyst til at flytte tilbage til Norddjurs efter endt uddannelse. Unge forstås i politikken som alle unge i
alderen 14-25 år.
Unge i Norddjurs Kommune skal føle sig som en del af et fællesskab. Unge er medborgere, som
gennem en varieret inddragelse gives ansvar og medindflydelse på unges hverdag. Unges
forskelligheder og forskellige ressourcer er en styrke. Der skal skabes plads og rum til, at denne
forskellighed kan blomstre samtidig med, at alle unge indgår i et forpligtende fællesskab.
Unge skal føle, at de er en del af en kommune i vækst, der ser unge som en ressource for fremtiden,
der skal investeres i.
Norddjurs Kommunes ungdomspolitik skal være synlig og up to date. For at sikre dette, skal
ungdomspolitikken fremadrettet underlægges en ”tryk-prøvning” hver andet år, hvor pulsen blandt
kommunens unge tages. Dette kan bl.a. ske ved et årligt tilbagevendende ungdomsseminar
arrangeret af Ungdomsrådet, hvor unge sætter dagsordenen.
Udkastet til ungdomspolitikken er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af 7
ungerepræsentanter, 5 kommunalpolitikere samt 2 kommunale ungdomsmedarbejdere.
Arbejdsgruppen har udarbejdet udkast til ungdomspolitik på et døgnseminar, hvor input fra et
ungdomsmøde med deltagelse af ca. 200 unge indgik.
Ungdomspolitikken skal ses i sammenhæng med sundhedspolitikken, handicappolitikken,
integrationspolitikken, kultur- og fritidspolitikken, sammenhængende børnepolitik, frivilligpolitik,
politikken for inklusion og tidlig indsats, politik for folkeskolens 7.-10. årgang,
digitaliseringsstrategi mm.
Ungdomspolitikken varetages af de berørte fagudvalg, mens revision og koordination af politikken
varetages af økonomiudvalget.
Ungdomspolitikken er bygget op over 6 kapitler, som hver er struktureret efter 4 afsnit: ”Værdier og
målsætninger”, ”Det er en udfordring”, ”Vi vil arbejde for” og ”Inspiration til fremtidige tiltag”.
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Inddragelse og demokrati
Værdier og målsætninger
Unge skal have medindflydelse og -ansvar!
Unge i Norddjurs Kommune skal mødes anerkendende, åbent, tillidsfuldt og respektfuldt. De er
eksperter på det at være ung, og skal derfor være de centrale aktører i udviklingen af
ungdomsområdet. Kommunale beslutninger, der har betydning for unge, skal til høring blandt unge,
og inddragelsen af unge skal tænkes bredt og på unges præmisser i forhold til både form og indhold.
Unge skal mødes som aktive og engagerede deltagere i samfundet. Engagementet skabes gennem
deltagelse og følelsen af at gøre en forskel. Det være sig i foreninger, elevråd, fælleselevråd,
ungdomsråd, ungdomsskolerådet, men også i mere uformaliserede sammenhænge. Det er
afgørende, at unge kan opnå reel indflydelse, så de oplever at gøre en forskel.
Ungdomsrådet skal styrkes og udvikles, så det bliver mere og andet end et høringsorgan, og dermed
mere attraktivt for unge at deltage i.

Det er en udfordring
• at elevråd mm. ofte ikke ved, hvad de har af rettigheder ift. at opnå indflydelse. Det kan
ligeledes være en udfordring at opnå en reel indflydelse for elevrådene, hvis inddragelsen
ikke omfatter hele skolens virke, men er begrænset til mindre, praktiske spørgsmål.
• at inddrage alle unge, da flere ungegrupper ikke deltager i de mere formaliserede
sammenhænge som elevråd og ungdomsråd.

Vi vil arbejde for
• at unge føler sig motiveret til at indgå i forpligtende fællesskaber, hvor de opnår reel
medindflydelse på deres hverdag.
• at unge inddrages i oprettelsen og udviklingen af ungemiljøer i form af uformaliseret
inddragelse og brugerråd, som det fx er sket ved kraftværket.com.
• at rammerne for ungdomsrådet, elevråd, ungdomsskolerådet er synlige og deres handlefelt
velbeskrevet.
• oprettelsen af et fælleselevråd for skolerne, så elevrådene gives et forum, hvor de kan
udveksle erfaringer omkring elevrådsarbejdet, inddragelse og udvikling af skoletilbuddet.
• at inddragelse sker på unges præmisser. Vi skal søge inddragelsen af unge, hvor de er – det
være sig i de fysiske miljøer såvel som de sociale medier. Det være sig de organiserede unge
såvel som de selvorganiserede unge.

Inspiration til fremtidige tiltag
• Oprettelse af fælleselevråd
• Skolebestyrelsesformand deltager på elevrådsmøder
• Større elevdeltagelse i skolebestyrelse
• Oprettelse af en ungdomspolitisk koordinator
• Årlig ungekonference, stormøder, hvor unge inviteres til fx ide-udvikling
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Fritid og kultur
Værdier og målsætninger
Det skal være sjovt at være ung i Norddjurs Kommune!
Kultur- og fritidslivet er et vigtigt element for denne vision, ligesom det er vigtigt for unges
medborgerskab.
Unge har mange og forskellige interesser og ressourcer, som kan komme til udtryk gennem deres
frirum til at rammesætte aktiviteter og arrangementer. Vi ønsker et rigt og mangfoldigt fritids- og
kulturliv, hvor tilbud som fx kulturskolen, idrætsforeningerne og Ungnorddjurs sikres plads til
forskelligartede aktiviteter under fleksible rammer.
Der skal være fysiske steder i Norddjurs Kommune, hvor unge kan lave aktiviteter for unge, og
hvor kulturen fastsættes af unge. Vi ønsker en aktiv og opsøgende ungdomsskole (Ungnorddjurs),
som skaber rum og læringsmiljøer til unges fritidsliv.

Det er en udfordring
• at der er så mange interesser og forskelligheder i ungemiljøerne i forhold til at kunne
tilgodese alle grupper.
• at oplyse unge om, hvilke tilbud og muligheder der er for at deltage i fritids- og kulturlivet.
• at unge ofte har travlt.
• at organiserede fritidsaktiviteter ofte ligger umiddelbart efter skoletid.
• at unges transportmuligheder til og fra fritidsaktiviteter er begrænsede.
• at ikke ret mange unge deltager i foreningsarbejde på det organisatoriske niveau og
bestyrelsesniveauet.

Vi vil arbejde for
• at der skabes mødesteder for unge på tværs af uddannelser og interesser. Og hvor unge i høj
grad er medbestemmende for mødestedets rammer og indhold.
• fleksible fritids- og kulturaktiviteter ift. tid og sted, så tilbuddene tilpasses unges hverdag.
• at der skabes partnerskaber mellem fx skole, hal og biblioteker, så der i højere grad kan
opstå synergier i udviklingen af fritids- og kulturlivet for unge.
• at understøtte det organiserede foreningsliv såvel som de selvorganiserede ungegrupper,
samt samspillet mellem disse aktører.
• en fortsat aktiv og opsøgende ungdomsskole (Ungnorddjurs), der i samspil med skoler og
ungdomsuddannelser kan skabe læringsmiljøer for unges fritidsliv.

Inspiration til fremtidige tiltag
• Talentarbejde
• Flashmobs
• Grenaa festuge, koncerter for etablerede såvel som upcoming bands
• Samarbejde mellem lokale kunstnere og ungemiljøerne
• Mulighed for at prøve fritidsaktiviteter gratis i en måned uden binding
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Sundhed og trivsel
Værdier og målsætninger
Sundhed og trivsel udgøres både af unges fysiske, sociale og psykiske sundhed!
Unges trivsel er en forudsætning for, at de kan indgå i fællesskaber, tage en uddannelse, opnå en
sund livsstil og ”det gode ungdomsliv”. Det er derfor vigtigt, at der er tilbud om sund mad og fysisk
aktivitet samt fællesskaber for alle unge.
Unge i Norddjurs Kommune skal opnå viden og forståelse for, hvad der har betydning for egen og
andres sundhed, ligesom tolerance og forskellighed er vigtige begreber i forståelsen af unges
sundhed og trivsel. Det er alles ansvar, at alle trives godt såvel fysisk som psykisk.

Det er en udfordring
• at få tiltag målrettet unge i forhold til fx madvaner, sex, rygning, stoffer og alkohol, til at
blive effektfulde. Tiltagene når ofte ikke ud til de unge og gør ikke indtryk.
• at sund kost og fysisk aktivitet kan være forbundet med økonomiske, logistiske og
tidsmæssige udfordringer.

Vi vil arbejde for
• at indsatserne på sundhed og trivselsområdet målrettes unge i endnu højere grad.
• at seksualundervisning, information om fx sex og sundhed formidles i en form målrettet
unge, så det fremstår vedkommende og i øjenhøjde.
• at unge, som lige er flyttet hjemmefra, kan få støtte til at opnå en sund livsstil.
• stoffri ungdomsmiljøer, men samtidig sikre, at unge, som har misbrugsproblemer, er klar
over, hvad der eksisterer af tilbud om hjælp, og hvordan de kommer i kontakt med hjælpen.
• at gøre det endnu lettere for unge at bede om hjælp, så der opleves så få barrierer for unge
med behov for hjælp som muligt.
• tættere samarbejdsrelationer på tværs af ungeområderne, så der sikres bedre overgange for
unge. Det er således vigtigt, at der ikke er ”slip” i indsatsen fra forskellige aktører og forløb.
Den unge skal ikke opleve, at stafetten tabes blot fordi den unge fx fylder 18 år.

Inspiration til fremtidige tiltag
• Lave et sexkorps af unge, som kan følge op på årlige kampagner som fx ”uge sex
kampagnen” i folkeskolen.
• Information i form af oplægsholdere med personlige beretninger
• Sund og billig mad i skolerne
• Rabatter i forbindelse med idræt
• Workshops som fx ”SU-mad”
• Frikort til idræt
• Gratis kondomer
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Skole, uddannelse og job
Værdier og målsætninger
Det er værdifuldt, at alle unge får en ungdomsuddannelse, så de opnår det bedste udgangspunkt for
tilknytning til arbejdsmarkedet og videregående uddannelse.
Forudsætningerne skabes i folkeskolen, hvorfor undervisningen i de ældste klasser skal tage
udgangspunkt i en forudsætning om, at alle elever fortsætter på en ungdomsuddannelse. Vi skal
derfor sikre indbydende og innovative læringsmiljøer, så unge gives et solidt afsæt for at mestre
hele livet i en foranderlig og globaliseret verden.
Der skal ske en stærk kobling mellem folkeskole, UU-vejledningen, ungdomsuddannelser,
erhvervslivet og de videregående uddannelser. Der skal sikres adgang til praktiske såvel som
teoretiske fag, så alle unge får mulighed for at tage en ungdomsuddannelse.
Vi skal være med til at skabe et uddannelsessystem, hvor praktiske fag har samme anseelse som
boglige fag, og et system, hvor der er en gensidig tolerance mellem unge og voksne.

Det er en udfordring
• at der er mangel på praktikpladser, så unge må afbryde deres uddannelsesforløb.
• at de fleste videregående uddannelser er placeret uden for kommunen.
• at erhvervsuddannelser rangerer lavere end boglige uddannelser i manges bevidsthed.
• at nogle unge oplever ikke at passe ind i det nuværende uddannelsessystem.
Vi vil arbejde for
• at både det offentlige og det private forpligter sig på at skabe flere praktikpladser.
• en tæt dialog med erhvervslivet med fokus på fritidsjob, så unge får mulighed for at tilegne
sig erfaringer fra arbejdsmarkedet.
• at styrke og øge udbuddet af uddannelser i Norddjurs Kommune, så forskellige unges
forskellige behov understøttes. Vi vil samtidig arbejde for fleksible erhvervsuddannelser i et
samarbejde med virksomheder og erhvervsskole, så praktikforløb kan sammensættes af flere
forskellige virksomheder.
• gode rammer for øget iværksætteri blandt unge.
• en særlig indsats i forhold til unge, som har vanskeligt ved at tage en uddannelse i det
nuværende system, så alle unge gives mulighed for uddannelse og et godt ungdomsliv.
• at unge mødes af anerkendende voksne, som kan støtte og guide. Praktiske omstændigheder
og regler som fx boligstøtte, su-ansøgning og Nem-ID må ikke være en forhindring for deres
trivsel og dermed mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.
• udviklingen af Campus i Grenaa som et moderne og attraktivt studiemiljø, der tiltrækker og
motiverer unge til at tage en ungdomsuddannelse.
• at styrke samarbejdet på tværs af folkeskoler, UU-vejledningen og ungdomsuddannelser.
Inspiration til fremtidige tiltag
• Oprettelse af fritidsjobpas
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Udendørs undervisning
Undervisning på tværs af folkeskole og ungdomsuddannelse
Undervisning på tværs af ungdomsuddannelser og videregående uddannelser
”Ryste sammen ture” på den enkelte skole og på tværs
Mentorordninger til fastholdelse af unge i uddannelsesforløb
Større kontakt til erhvervslivet
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Bolig og transport
Værdier og målsætninger
Unges mobilitet og mulighed for bolig er afgørende for deltagelse i ungdomslivet!
Kommunens geografi gør bolig- og transportforhold særlig vigtige, da de kan være med til at
understøtte et rigt og aktivt ungdomsliv. Med gode og moderne boliger og dækkende
transportmuligheder sikres ungdommen udfoldelsesmuligheder.
Norddjurs Kommune skal kendetegnes ved fælles og attraktive studiemiljøer, hvor ungdomsboliger
indgår som en naturlig del. Campus skal udvikles i Grenaa. Samtidig skal der ske en afvejning af
behovet for ungdomsboliger andre steder i kommunen.

Det er en udfordring
• at Norddjurs Kommune er en stor geografisk kommune, hvor ungdomsuddannelserne er
placeret i Grenaa i den østligste del af kommunen.
• mange unge kan opleve transporten som tidskrævende og dyr.
• at det kan være en økonomisk udfordring for unge at flytte i ungdomsboliger, når det ofte er
vanskeligt at få et fritidsjob.

Vi vil arbejde for
• gode boligforhold for unge i Norddjurs Kommune, så afstand fra bolig til ungemiljøer
begrænses.
• at der skabes trygge miljøer, hvor unge kan modtage støtte efter behov.
• at tiltrække og motivere flere unge til at tage en ungdomsuddannelse med udviklingen af
fælles og attraktive studiemiljøer i og omkring Campus.
• at der skabes gode og attraktive ungdomsboliger i forbindelse med udviklingen af det
tidligere Grenaa Dampvæveri.

Inspiration til fremtidige tiltag
• Flere tog- og busafgange – både direkte ruter mellem den vestlige del af kommunen og
Grenaa og ruter til de mindre byer.
• Indførelse af nattog og –busser
• Trådløs internet i busser og tog
• Oplyse unge om hypercard
• Hypercard-lignende produkt til 10. klasses elever
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Inklusion og samspil mellem ungegrupper
Værdier og målsætninger
I Norddjurs Kommune betragter vi unges forskelligheder som en styrke!
De forskellige ungemiljøer er med til at skabe et rigt og mangfoldigt ungeliv på Norddjurs.
For at understøtte denne forskellighed er det vigtigt, at vi skaber rammer, som tilgodeser de mange
forskellige unge, som er i kommunen. Der skal være plads til unge, som har et drive og
engagement, der gør ungdomslivet dynamisk og ungt. Samtidig skal der være plads til unge med
særlige behov.
Unge bruger mange år i uddannelsessystemet, hvorfor samarbejdet mellem folkeskoler, UUvejledningen, ungdomsuddannelser og ungdomsskolen (Ungnorddjurs) er vigtigt ift. at skabe
inklusion og samspil mellem forskellige ungegrupper.

Det er en udfordring
• at der kan være store geografiske afstande mellem ungegrupperne.
• at nå ud til alle ungegrupper med information om arrangementer.
• at unges forskelligheder skaber barrierer for interaktionen mellem ungegrupper.
• at unge mangler mødesteder på tværs af uddannelser og interesser.
Vi vil arbejde for
• at skabe miljøer, hvor alle unge kan deltage, og hvor der er plads til forskellighed.
• oprettelsen af en fysisk facilitet i forbindelse med campusområdet i 2014 som en del af et
ungdomsunivers. Det fysiske samlingssted skal være med, af og for unge, og være et sted,
hvor mange forskellige aktiviteter kan udspringe fra.
• at der fortsat er et aktivt ungdomsliv i hele kommunen.
• et styrket samspil mellem folkeskoler, UU-vejledningen, ungdomsuddannelser og
Ungnorddjurs, så der allerede i de tidlige ungdomsår skabes fællesskaber mellem
ungemiljøer på tværs af uddannelsesinstitutioner, land og by såvel som kommunegrænser.
• en bedre it-infrastruktur og mobilnetværk, som kan være med til at binde kommunens unge
bedre sammen.

Inspiration til fremtidige tiltag
• Fælles ture og arrangementer for kommunens klubtilbud
• Fælles ture og arrangementer på tværs af skoler
• Udvidelse af alder for ungetilbuddene, så aldersgruppen for de enkelte tilbud er mere
fleksible
• Anvende de sociale medier til annoncering af arrangementer o.l.
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