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Hermed høringssvar om Ungepolitik fra ekstraordinært sektorsamarbejdsudvalgsmøde d. 18. 
november 2008. 
  
Generelt går vi ud fra, at Ungepolitikken skal ses som en overbygning på gældende lovgivning og 
øvrige vedtagne bestemmelser, fx fagmålene i folkeskolen. 
  
Vi ser positivt på den gældende overordnede vision. 
  
Skole & Uddannelse 
  
Vi kan kun bifalde, at man vil opprioritere fagligheden og kvaliteten i grundskolen. Endda i et omfang, 
så alle unge får det omtalte tilbud. Vi ser frem til konkretiseringen af dette ambitiøse projekt og til at 
blive inddraget heri. 
Vi savner en tilsvarende formulering for 10. klasse. 
  
Formuleringen om et anerkendende og inkluderende syn er så bredt formuleret, at formodentlig alle er 
enige. Vi foreslår, at man baserer videre tiltag på dette felt på en reel evaluering af den hidtidige 
indsats. 
  
Det er yderst positivt, at man vil indrette uddannelsesstedernes med høj kvalitet af 
undervisningsmaterialer og gode fysiske rammer. Også på disse punkter ser vi frem til 
konkretiseringen. 
  
Det bør generelt fremgå, at Ballerup Kommune forsøger at leve op til den nationale målsætning om, at 
95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. 
  
Endvidere bør der vel også i en ungepolitik være en hensigt om initiativer overfor de socialt svage 
børn og unge, og hensigter om opsøgende initiativer. 
  
De tosprogede unges situation i forhold til skole og uddannelse er ikke fyldestgørende dækket af den 
kommunale handleplan for undervsningen af tosprogede elever i folkeskolen. 
  
Demokrati 
  
Elevernes og de unges indflydelse på deres institution og institutionernes samlede virke kan styrkes 
ved det lokale - og det fælles demokratiske elevråds- og medlemsarbejde. 
  
Verden - globalisering og det internationale 
  
Det er fint at give unge muligheder for at indgå i internationale relationer, men en politik for alle unge 
må efter vores opfattelse også inddrage de unge, der ikke selv opsøger de nævnte muligheder. 
  
Generelt 
  



Der bør generelt indgå formuleringer, som viser prioriteringer og dermed grundlag for konkrete 
handleplaner. 
Der savnes endvidere terminer og en plan for evaluering 
  
Vi havde gerne set en bredere debat om ungepolitikken og ville gerne have bidraget hertil, men har 
beklageligvis først modtaget oplægget for sent til en ordentlig behandling. 
  
  
  
  
Med venlig hilsen 
  
  
Bjarke Huss 
Skole- og Ungechef 
 


