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UNGES SUNDHED OG TRIVSEL
Hvordan styrker vi sundhed, trivsel og fællesskaber for 
alle børn og unge - i dagtilbud, skoler, uddannelse og 
fritidsliv?

KL’s Børne- og Undervisningsudvalg og KL’s Sundheds- 
og Ældreudvalg inviterer til politisk debatmøde om 
børn og unges sundhed og trivsel.

Det sker online den 9. marts 2021 kl. 17-19.30 

Forebyggelse står højt på kommunernes dagsorden. Og 
vi ved, at problemstillinger relateret til børn og unges 
trivsel, overvægt og brug af rusmidler fylder meget i 
kommunerne. Det samme gør ønsket om finde fælles 
veje til at understøtte de yngste borgeres sundhed og 
trivsel.

Med debatmøderne ønsker KL at fastholde fokus på 
arbejdet med børns og unges sundhed og trivsel i et 
samarbejde mellem kommunale børne- og ungeudvalg 
samt sundheds- og forebyggelsesudvalg. 

På debatmødet får vi inspiration til at tænke sundheds-
fremme og trivsel ind i kerneopgaven og mulighed for 

at drøfte, hvordan vi sammen løfter sundhed og trivsel 
for børn og unge - på tværs af politiske fagudvalg.

Deltagerne er en inviteret gruppe af udvalgsmedlem-
mer fra kommunernes fagpolitiske udvalg med ansvar 
for børn og unges sundhed og trivsel. For at deltage i 
debatmødet, skal man tilmelde sig via et link: 
https://tilmeld.kl.dk/politiskedebatmoeder

Deltagelse er gratis. Der er plads til 50 deltagere på 
debatmødet, og pladser tildeles efter ’først til mølle-
princippet’. Vi følger retningslinier vedr. Covid-19 og 
tager forbehold for, at mødet kan ændres til et virtuelt 
debatmøde.

Vi ser frem til et spændende debatmøde.

Med venlig hilsen
KL’s Børne- og Undervisningsudvalg og KL’s Sundheds- 
og Ældreudvalg.
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TIRSDAG DEN 9. MARTS 2021 KL. 17.00-19.30

PROGRAM

16.45 Deltagerne tjekker ind
 
17.00 Velkommen
 Velkomst og introduktion til debatmøde om børn  
 og unges sundhed og trivsel
 V. værter Mads Duedahl, rådmand i Aalborg Kommu- 
 ne og Jette Skive, Formand for KL’s Sundheds- og  
 Ældreudvalg 

 Sammen om sundhed og trivsel
 Hvordan kan vi tænke sundhedsfremme og trivsel  
 ind i alle de sammenhænge, hvor vi møder børn,  
 unge og familier, fx i daginstitutionen, skolen, fritids- 
 livet?
 Oplæg v. Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse  
 i praksis, KL og forskningschef Aalborg Kommune,  
 Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk  
 Universitet

 Introduktion til debatrunde I

 Kommunens indsats for at fremme børn og  
 unges sundhed
 Caseeksempel v. Mads Duedahl, Sundhed- og kultur- 
 rådmand i Aalborg Kommune og medlem af KLs  
 Sundheds- og Ældreudvalg 

 Debatrunde I
 I første debatrunde debatteres muligheder for at  
 styrke rammerne omkring børnene for at fremme  
 sunde vaner og forebygge overvægt og rusmiddel- 
 brug

 Debatrunden indledes med debat i mindre grupper  
 efterfulgt af en opsamling og fælles debat i plenum.

 Introduktion til debatrunde II

 Trivsel og fællesskaber blandt børn og unge
 Caseeksempel v. Søren Kristensen, formand for  
 Børne- og Ungeudvalget i Silkeborg Kommune og  
 medlem af KLs Børne- og Undervisningsudvalg

 Link til kort film om mental sundhedsfremme:  
 https://vimeo.com/432507631

 Debatrunde II
 I anden debatrunde debatteres børns trivsel og  
 mentale sundhed samt mulig-heder for at styrke  
 børn og unges fællesskaber i samarbejde mellem  
 kommune, familier og øvrige lokale aktører. Debat- 
 runden indledes med debat i mindre grupper efter- 
 fulgt af en opsamling og fælles debat i plenum.  

19.25 Afrunding og tak for denne gang 
 v/ Søren Kristensen, medlem KLs Børne- og Undervis- 
 ningsudvalg og Mads Duedahl, medlem af KLs Sund- 
 heds- og Ældreudvalg 
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