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FORORD
Vi skal være 2.000 flere borgere i 
Faaborg-Midtfyn Kommune i 2030. 
Det er den politiske ambition, vi har 
sat os for at sikre vækst og udvikling 
i hele kommunen. Det handler om, at 
de mennesker, der allerede bor her, 
skal have det godt og leve et liv med 
udfoldelsesmuligheder og fællesskab. 
Det handler om at gøre det attraktivt 
at drive erhverv her. Og så handler det 
om vores børn og unge. 

I 2030 skal vores børn og unge være 
rigtig godt på vej. Det er nemlig dem, 
der er unge i dag, der i 2030 skal have 
et voksenliv med job, familieliv og fri-
tidsinteresser. Vi ved faktisk ikke helt, 
hvad de kommer til at beskæftige sig 
med, fordi automatisering og hastig-
heden af den teknologiske udvikling 
går så stærkt, at mange af de jobs, 
vi kender i dag, vil være forsvundet 
til den tid, og nye vil være kommet 
til. Derfor er det helt afgørende, at vi 

sikrer, at alle børn og unge vokser op 
og får de sociale, personlige og faglige 
kompetencer, der skal til for, at de 
kan begå sig på fremtidens arbejds-
marked. Vi skal sikre, at de kan skabe 
deres egen vej og få succes med det 
ude i verden og i Faaborg-Midtfyn.

Vi skal med andre ord sikre, at alle 
børn og unge bliver både uddannet 
og dannet til fremtiden, og vi skal 
samtidig gøre vores til, at de har lyst 
til at skabe deres fremtid her. At det er 
på vores egn, de ønsker at slå sig ned, 
når de selv skal have familie.

I dag er der alt for mange unge 
mellem 18 og 25 år, som hverken har 
uddannelse eller beskæftigelse. Derfor 
er vores ambition, at alle unge i 
Faaborg-Midtfyn Kommune får en ud-
dannelse, der fører til beskæftigelse, 
fordi beskæftigelse er en af nøglerne 
til at leve et godt, aktivt og frit liv.   

Unge i Faaborg-Midtfyn Kommune 
skal møde uddannelses- og fritidstil-
bud, der appellerer til deres nysgerrig-
hed, og som stimulerer deres evne til 
at få gode ideer og skabe i fællesskab 
med andre. Vi skal revitalisere vores 
grundtvig-koldske arv og vores stolte 
søfartshistorie i syd og gøre vores 
børn og unge til verdensborgere, der 
tør og vil, og som samtidig tager an-
svar for sig selv, deres familie og det 
lokalsamfund, de er en del af. 

Vi kan ikke forudsige fremtiden for 
vores børn og unge. Vi skal give dem 
troen på, at de kan og give dem lyst 
til at udfolde sig. Vi tror på, at hvis vi 
giver dem det bedste afsæt, har de 
også lyst til at vende tilbage og leve 
her midt i den faaborg-midtfynske 
natur og ånd.

Mette Haugaard Frederiksen (S) 
Formand 
Arbejdsmarkedsudvalget

Jakob Holm (SF) 
Formand 
Opvækst- og Læringsudvalget

Anne Møllegaard Mortensen (DF) 
Formand 
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
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For mange unge får aldrig en ung-
domsuddannelse, og deres livs-
indkomst og muligheder er derfor 
tilsvarende mindre. Samtidig er det de 
unge, der rejser fra Faaborg-Midtfyn 
for at studere, som 15 år senere har 
det højeste uddannelsesniveau. Men 
de vender ikke tilbage.

Derfor skal Ungestrategien sætte 
retning for arbejdet med unge og 
unges muligheder i Faaborg-Midtfyn 
Kommune. 

Ambitionen er at løfte ungeindsatsen, 
så:

• Flere unge får en uddannelse og 
kommer i beskæftigelse.

• Alle unge – også de veluddannede – 
har lyst til at vende tilbage og bosæt-
te sig i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Sammen skal vi skabe et ungemiljø, 
der opleves trygt, attraktivt og givende 
for de unge, og som giver dem forud-
sætninger for at skabe fremtiden for 
dem selv og det samfund, de er en 
del af. 

I dialogen mellem de politiske udvalg 
har der samtidig været fokus på at 
sikre en høj løfteevne i de almene 
tilbud, herunder grundskolen. Dette 
ligger i tråd med både de faglige og 
politiske intentioner med blandt andet 
folkeskolereformen, hvor tilliden til 
og trivslen i folkeskolen skal styrkes 
blandt andet gennem respekt for 
professionel viden og praksis. 

Det betyder, at: 

• Alle tilbud skal bidrage til at gøre 
børn og unge så dygtige som muligt 
til at mestre livet – også de velfunge-
rende børn og unge.

Ungestrategien peger på de områder, 
hvor der er udfordringer, der skal 
løses, men tager samtidig også fat 
der, hvor der er potentiale og uforløste 
muligheder for de unge. 

Strategien gør det ikke alene. Derfor 
suppleres Ungestrategien med et 
handlingskatalog, hvor interessenter 
og kommune sammen kan se løs-
ninger, der kan gøre Faaborg-Midtfyn 
til en mere attrativ kommune at bo i 
som ung.

Der er mange opfattelser af, hvad et 
godt ungemiljø er. Ungestrategien 
tager afsæt i det, de unge selv efter-
spørger, i samspil med de fagprofes-
sionelle og politiske rammer for de 
kommunale ungetilbud.

SAMMEN OM OG MED UNGE
Vi kan ikke lykkes alene. Derfor har vi 
allerede involveret unge i de drøf-
telser, der er gået forud for denne 
strategi. Unge vil også være væsent- 
lige medspillere i mange af de konkrete 
indsatser, strategien skal munde ud i.

For at lykkes med at realisere strate- 
giens målsætninger er det også 
afgørende, at alle aktører omkring de 
unge bidrager. Ungestrategien skal 

derfor være med til at skabe en fælles 
retning på tværs af politiske udvalg og 
koncernområder. 

Ungestrategien dækker aldersgruppen 
13-25 år og rummer altså den livsfase, 
hvor de unge afslutter folkeskolen, 
gennemfører en uddannelse, får et job 
og for alvor tager hul på voksen- 
tilværelsen. 

I ovennævnte handlingskatalog kan 
man læse hvilke handlinger, der i 
første omgang skal være med til at 
realisere Ungestrategien. 

HVORFOR EN UNGESTRATEGI?
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SKABELSEN AF STRATEGIEN

Arbejdet med en ungestrategi i 
Faaborg-Midtfyn Kommune begyndte i 
2015, hvor det tidligere Børne- og Ud-
dannelsesudvalg og Beskæftigelses- 
og Arbejdsmarkedsudvalg drøftede 
den fremtidige ungestrategi. Senere 
blev Kultur- og Lokalsamfundsudval-
get inddraget. 

På baggrund af politiske drøftelser om 
de udfordringer, unge står over for i 
Faaborg-Midtfyn Kommune (se side 
6), blev der opstillet tre temaer som 
det styrende grundlag for Ungestrate-
gien.  De tre temaer er: 

1) Stærke unge, 2) Stærke fællesska-
ber og 3) Inspirerende ungemiljøer.

Efterfølgende er temaerne blevet drøf-
tet på to workshops med deltagelse af 
forskellige interessenter. På workshop 
1, ”Ideværkstedet”, deltog: Unge samt 
voksne, der arbejder med unge bredt 
set, politikere og embedsmænd. Her 
blev udfordringer, fremtidsdrømme og 
nye ideer drøftet. 

Workshop 2 var med fagprofessionel-
le, der arbejder med børn og unge fra 
0-25 år i Faaborg-Midtfyn Kommune. 
Her blev eksisterende tiltag kortlagt 
og behovet for nye tiltag på tværs blev 
drøftet. 

På baggrund af ungeanalysen, work- 
shops og politiske drøftelser blev der 
udarbejdet et notat, hvor alle drøf-
telser blev samlet og kategoriseret 

i 7 temaer. De syv temaer er blevet 
yderligere kvalificeret af en gruppe 
fagprofessionelle på et møde i august 
2017. 

Langt over 100 unge, voksne fagpro-
fessionelle og politikere har således 
deltaget med viden, erfaringer og 
ønsker til Ungestrategien.  

I forlængelse af arbejdet med Unge- 
strategien, og ikke mindst den inddra-
gende proces, er det blevet bekræftet, 
at de unge er forskellige og har indivi-
duelle behov og ønsker, der afhænger 
af deres personlighed, baggrund og af 
hvor, de er i deres liv. 

5
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UNGE I 
FAABORG-MIDTFYN
Langt størstedelen af de unge i 
Faaborg-Midtfyn Kommune har det 
godt. Det viser undersøgelser blandt 
unge i grundskolen og på ungdoms-
uddannelserne. Karaktergennemsnit-
tet i folkeskolens afgangsprøver svarer 
til landsgennemsnittet, og folkesko-
lerne i Faaborg-Midtfyn Kommune er 
blandt top 5 i Danmark i forhold til 
undervisningseffekten1. Størstedelen 
af de unge angiver, at de har det godt, 
og at de stort set er tilfredse med 
deres liv. 

Samtidig ligger folkeskolerne i 
Faaborg-Midtfyn Kommune under 
landsgennemsnittet på alle typer af 
elevfravær i skoleåret 2015/2016. Un-
dersøgelser viser, at jo højere fravær, 
jo større risiko for, at den unge ikke 
gennemfører en ungdomsuddannelse.

På trods af, at det generelt går rigtig 
godt, er der også en procentdel af de 

unge, som har udfordringer i deres 
hverdag. Her angiver 6%, at de ikke 
har det særlig godt, og 7%, at de 
aldrig eller sjældent er glade for at gå 
i skole.

UDFORDRINGER 

Ser vi på de unge mellem 18 og 29 
år, viser tal fra maj 2017, at knap 18% 
er tilknyttet jobcentret. Hovedparten 
får enten uddannelseshjælp, arbejds-
løshedsdagpenge eller er omfattet af 
integrationsloven. 

17% af de unge dagpengemodtagere 
registreret februar 2017 er ufaglærte 
eller har en forældet uddannelse. 
Samtidig er der blandt gruppen af 
uddannelses- og aktivitetsparate en 
større andel, hvor det er andre udfor-
dringer som f.eks. psykisk mistrivsel, 
der forhindrer dem i at komme i gang 
med uddannelse eller i job.

Nedenstående udfordringer 
er blevet skitseret i forbin-
delse med udarbejdelse af 
Ungestrategien: 

• Unge uden uddannelse 
eller beskæftigelse.

• Manglende videregående 
uddannelser i kommunen. 

• De bedst uddannede unge 
flytter fra kommunen og 
kommer ikke tilbage. 

• 40% af de unge, der er 
tilknyttet Jobcentret er til-
flyttere uden uddannelse. 

• Mindre tilfredshed med 
muligheden for lokale 
fritidsaktiviteter dér, hvor 
de unge bor. 

• Sårbare unge er mindre 
aktive i idræts-og kultur- 
livet end de stærke unge. 

• Vanskeligheder med at 
fastholde unge i kultur- og 
fritidstilbud. 

• Ungemiljøer i forbindelse 
med idrætslivet er ikke 
attraktive nok. 

1Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne klarer sig sammenlignet med, hvordan man 
skulle forvente, at de ville klare sig ud fra deres socioøkonomiske baggrund. 
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7 CENTRALE TEMAER SKAL 
LØFTE UNGEINDSATSEN

På baggrund af ideværkstedet med 
de unge, workshoppen med de 
fagprofessionelle, ungeanalysen 
og de politiske drøftelser er der 
identificeret 7 centrale temaer. 

Tema 1: Fortsat løfteevne i de alme-
ne læringsarenaer, herunder tidlig 
indsats og trivsel, i sammenhæng 
med folkeskolereformen og faglig 
udvikling på dagtilbudsområdet

Tema 2: Udvikling af støtte- og 
rådgivningstilbud til unge uden 
uddannelse

Tema 3: Ungdomsboliger og 
campus

Tema 4: Videreudvikling af kultur- 
og fritidsaktiviteter samt de eksi-
sterende ungemiljøer i samarbejde 
med de unge

Tema 5: Udvikling af events, festi-
valer osv. sammen med de unge

Tema 6: Udvikling af kommuni-
kationsplatform sammen med de 
unge

Tema 7: Øget videndeling blandt 
fagprofessionelle om indsatsen på 
tværs af sektorer

På de følgende sider beskrives 
temaerne i hovedtræk.

En nærmere uddybning af tema-
er og handlinger findes i notatet 
”Ung i Faaborg-Midtfyn” samt i 
handlingskataloget.

Faaborg-Midtfyn Kommune  
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TEMA 1
Fortsat løfteevne i de almene lærings-
arenaer, herunder tidlig indsats og 
trivsel, i sammenhæng med folke- 
skolereformen og faglig udvikling på 
dagtilbudsområdet

Målsætning: At styrke børn og unges livsmod og robusthed

Unge i Faaborg-Midtfyn Kommune er en uhomogen grup-
pe. Det er vigtigt, at alle børn og unge bliver så dygtige, 
de kan, og at betydningen af social baggrund mindskes. 
Derfor skal folkeskolen i samarbejde med forældrene give 
børn og unge kundskaber, færdigheder og kompetencer 
som forberedelse til videre uddannelse og lyst til at lære 
mere. Det omfatter en alsidig udvikling og rammer, der 
fremmer oplevelse, fordybelse og virkelyst, så børn og unge 
får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling 
og handle.

Vi ønsker at have et øget fokus på at løfte alle børns læring, 
trivsel og livsmestring både på 0-6 års området, i indsko-
lingen og på mellemtrinnet.

Vi har allerede særlig opmærksomhed på gruppen af unge, 
der har en række sociale, faglige og helbredsmæssige 
udfordringer ud over ledighed. Herudover lider en stor del 
af en eller flere psykiske og/eller fysiske lidelser, ligesom 
en del har et aktivt misbrug. Vi skal lykkes med at løfte 
disse unge, så de også får chancen for et liv med glæde og 
muligheder. 

Derfor ønsker vi at sikre en høj løfteevne i de almene 
tilbud, herunder grundskolen og helt ned i vores dagtilbud, 
hvor en tidlig indsats skal sikre, at vi reagerer hurtigt, når et 
barn eller en ung af den ene eller anden årsag ikke trives.

Derudover har vi en særlig opgave i at gøre grundskolen 
mere relevant for de børn, der mangler motivation og måske 
har begyndende fravær, ved eksempelvis at understøtte 
personlige kompetencer og gøre den enkelte klar på livet. 
Vi ønsker at understøtte børn og unges personlige kompe-
tencer, bevare og styrke deres lærelyst og gøre den enkelte 
klar til livet.
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TEMA 2
Udvikling af støtte- og rådgivnings- 
tilbud til unge uden uddannelse

Målsætning: Alle 25-årige skal have gennemført en uddannel-
se, være i gang med en uddannelse eller være i beskæftigelse 

En stor del af de unge, der er tilknyttet Jobcenter 
Faaborg-Midtfyn, er kendetegnet ved at have både faglige, 
personlige og sociale udfordringer. Disse unge skal vi tage 
bedre hånd om. Den politisk aftale ”Reform af det forbere-
dende område” fra 2017 skærper kravene til en koordineret 
vejlednings- og støttefunktion for unge op til 25 år. 

Samtidig ser vi en tendens til, at der sker en nettofraflyt-
ning af højtuddannede unge fra Faaborg-Midtfyn Kommu-
ne, mens unge tilflyttere har et tilsvarende lavere uddannel-
sesniveau. 

Herudover er der en større gruppe unge, der er omfattet af 
integrationsloven. Generelt mangler der viden om denne 
målgruppes uddannelsesniveau. For dem, der har en ud-
dannelse, mangler afklaring i forhold til, om der er tale om 
uddannelse, der kan dokumenteres og i så fald overføres 
direkte til en tilsvarende dansk uddannelse. 

TEMA 3
Ungdomsboliger og campus

Målsætning: Flere ungdomsboliger skal få flere til at blive i 
Faaborg-Midtfyn Kommune, mens de tager en uddannelse 

Vi har i dag et begrænset antal af ungdomsboliger i 
Faaborg-Midtfyn Kommune. Muligheden for at tilbyde flere 
unge en ungdomsbolig kan være medvirkende til, at flere 
ønsker at blive boende i kommunen under uddannelse. 

Ungdomsboliger bliver en del af den overordnede bo-
ligstrategi, der er under udarbejdelse og bliver politisk 
behandlet i 2018.
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TEMA 4
Videreudvikling af kultur- og fritids- 
aktiviteter samt de eksisterende unge-
miljøer i samarbejde med de unge

Målsætning: Alle unge skal være en del af et stærkt unge-
miljø, kultur- og/eller fritidstilbud

Det er blandt andet positive erfaringer fra eksisterende 
kultur- og fritidstilbud og stærke fællesskaber, der skal få 
højtuddannede unge til at flytte tilbage til Faaborg-Midtfyn, 
når de skal stifte familie.

Derfor skal vi også fortsat videreudvikle og justere de 
eksisterende – og forholdsvis nye – ungemiljøer. Derudover 
skal potentialet i forhold til at skabe endnu tættere samar-
bejde mellem ungdomsuddannelserne og folkeskolernes 
overbygninger dyrkes i de kommende år, så også de bidra-
ger til udviklingen af de eksisterende ungemiljøer. Samtidig 
skal der være fokus på, at tilbud og aktiviteter er geografisk 
bredt ud over kommunen. 

Involvering af unge i udviklingen af aktiviteter er helt centralt. 

TEMA 5
Udvikling af events, festivaler osv. 
sammen med de unge

Målsætning: Alle unge skal have mulighed for at være 
aktive deltagere 

Et aktivt fritidsliv har stor betydning for alle unge uanset 
baggrund. I Faaborg-Midtfyn har vi en tradition for et 
stærkt kultur- og foreningsliv. Det begynder allerede, når 
børnene er små, og ambitionen er derfor også, at alle unge 
skal have lyst og mulighed for at deltage i kommunens 
tilbud herunder events, festivaler mm. Det kræver, at vi har 
tilbud, der matcher de unges ønsker.

Derfor ønsker vi at skabe forskellige fora, hvor unge kan 
mødes på tværs af ungemiljøer, interesser og geografiske  
skel og derved øge incitamentet for, at alle unge i Faaborg- 
Midtfyn Kommune er aktive i de forskellige fritidstilbud. 
Samtidig skal der igangsættes flere events, hvor unge kan 
samles på tværs af interesser og geografiske skel.
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TEMA 6
Udvikling af kommunikationsplatform 
sammen med de unge

Målsætning: Det skal være nemt at få informationer om 
tilbud til unge

Det skal være nemt at få oplysninger om alle aktiviteter til 
unge i Faaborg-Midtfyn. Oplysningerne skal tilgå de unge 
der, hvor de er via de medier og kanaler, som de benytter. 

Ambitionen er at inddrage unge i formidlingen af relevante 
aktiviteter udfra den filosofi, at en ”ung til ung”-kommu-
nikation kan være en vej til at ramme de unge. Målet er at 
gøre det nemt at finde informationer om alle aktiviteter og 
tilbud og hvilke muligheder, der er i nærheden af ens egen 
bopæl. 

TEMA 7
Øget videndeling blandt fagprofessio-
nelle om indsatsen på tværs af sektorer

Målsætning: At styrke samarbejdet og viden på tværs af 
fagligheder og koncernområder

Et fortsat fokus på at styrke og udvikle samarbejdet mellem 
de forskellige faggrupper er væsentligt for at lykkes med at 
styrke indsatserne omkring børn og unge.

Vi ønsker derfor også i endnu højere grad at gøre det 
muligt for ansatte, der arbejder med børn og unge, at dele 
viden på tværs af sektorer. Det skal give større gennem-
sigtighed om tilbud og tiltag hos hinanden og dermed 
skabe gode overgange for børn og unge. Samtidig vil det 
være med til, at vi anvender ressourcerne så optimalt som 
muligt.
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