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Forord 
 
Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en 
travl hverdag med venner, familie, skole og uddannelse, erhvervsarbejde og fri-
tidsaktiviteter. Struers unge giver udtryk for, at de ikke er vant til at blive udfor-
dret på deres medbestemmelsesret, men de har masser af ideer til, hvad de ger-
ne vil være medbestemmende på – og hvordan.  De vil have indflydelse, på det, 
der betyder noget for dem, og de udgør et demokratisk vækstlag.  
 
Vi har ønsket at udarbejde en ungdomspolitik, som forholder sig til Struer Kom-
munes unge i det 21. århundrede 
 
Ungdomspolitikken tager bl.a. afsæt i Struer Byråds Vision 2020, hvor børn og un-
ge fremhæves som det fundament, der skal bære fremtidens samfund. Fremti-
dens samfund – både lokalt og globalt – har brug for engagerede, vidende og akti-
ve borgere, der på demokratisk vis bidrager til en positiv udvikling. Den ramme, 
Struer Kommunes unge kan udfolde deres aktive medborgerskab i, gøres synlig og 
tydelig gennem den foreliggende ungdomspolitik. 
 
Vi håber derfor at alle vil tage godt imod ungdomspolitikken. 

 
 

                     Martin Merrild            og            Niels Viggo Lynghøj 
 

                       borgmester           kultur- og fritidsudvalgsformand  
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Helhed  i ungdomspolitikken 
 

Vision 
 
I Struer Kommune er det værdifuldt, at unges liv er præget af en sammenhæng 
og helhed, der gælder både det offentlige og det private liv 

 
 

Unge har brug for at der er en sammenhæng mellem deres hverdagsliv og de udviklingsmulighe-
der samfundet tilbyder. Sammenhæng skaber overblik i et mangfoldigt samfund med mange til-
bud, og er medvirkende til at unge bliver i stand til at træffe valg for deres egen tilværelse. Når 
unge er i stand til at træffe deres egne valg, udvikler det handlekompetence og selvværd. 
 

 

Overordnede mål 
 
Derfor vil Struer Kommune sikre, at samarbejdet på tværs af familier, skoler, uddannelses-
steder, den organiserede fritid og foreningslivet fortsat udvikles, så der er positivt fokus på 
alle kommunens unge og deres mulighed for trivsel, udvikling, læring, uddannelse og beskæf-
tigelse. 
 
Samarbejdet kan også have en forebyggende karakter og dermed sikre, at udsatte unge sikres 
en samfundsmæssig forankring gennem deltagelse i de tilbud, som vil være udviklende for 
netop dem. 
 
Der skal sikres hensigtsmæssige overgangordninger mellem forskellige institutioner og uddan-
nelsessteder, så skift i de unges liv kan ske i tryghed og overskuelighed. 
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Medindflydelse og demokratisk dannelse  
i ungdomspolitikken 
 

Vision 
 

I Struer Kommune er det værdifuldt, at unge er engagerede og aktive samfundsborgere, 
som er medvirkende til at sætte præg på livet i kommunen. Struer Kommune skal være 
en attraktiv kommune at være ung– og dernæst voksen i. 
 
 

Visionen er, at unge uanset baggrund føler sig som betydningsfulde borgere i Struer Kommune, og 
har lyst til at deltage i samfundsmæssige og demokratiske processer i de sammenhænge hvori de 
færdes. Når unge føler sig værdsatte, ønsker de at deltage aktivt i udviklingen af deres liv i fa-
milien, skolen og fritiden. At kunne påvirke det, man finder er betydningsfuldt, er medvirkende 
til at man som medborger oplever tilværelsen som meningsfuld og bliver i stand til at forstå og 
håndtere de udfordringer, man møder. Når unge føler sig taget alvorligt og lyttet til, oplever de 
at høre til i deres samfund, og denne følelse vil på sigt medvirke til at de fortsætter med at bi-
drage aktivt ud over ungdomsårene. 
 

Overordnede mål 
 
Derfor har Struer Kommune etableret et råd af medbestemmende unge borgere, kaldet De 
Unges Råd. De Unges Råd skal fungere som det sted, hvor unge har mulighed for at arbejde 
med at implementere unge borgeres ønsker, behov og ideer. 
 
Arbejdet i De Unges Råd skal afspejle de unges hverdagsliv i Struer Kommune, og de unge 
rådsmedlemmer skal have mulighed for kontakt til andre unge gennem skoler og uddannel-
sessteder, fritidslivet og kulturlivet, hvor unge færdes. 
 
De Unges Råd er talerør og tillidspersoner for andre unge, og skal kontinuerligt sikres gode 
samarbejdsmuligheder gennem dialog med de institutioner, foreninger og lignende, som unge 
er i berøring med. Arbejdet i De Unges Råd har brug for en stadig opbakning fra skoler, ud-
dannelsessteder, klubber, foreninger og lignende. 
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Fritid og kultur  -  i ungdomspolitikken 
 

Vision 
 
I Struer Kommune er det værdifuldt, at alle unge har mulighed for at deltage i et 
mangfoldigt og udviklende fritids- og kulturliv. Struer Kommune vil skabe overblik 
over muligheder for udfoldelse i fritids- og kulturlivet, med henblik på at sikre 
alle unge relevante tilbud 
 
 
Et aktivt, mangfoldigt og indholdsrigt kultur- og fritidsliv er medvirkende til at give unge en ind-
holdsrig ungdom. Fritidsaktiviteter skal bygge på et frivillighedsprincip, og medindflydelse og 
medansvar er vigtige værdier. Som ung er man i færd med at skabe sig selv, og har derfor behov 
for at prøve sig selv af i mange forskellige sammenhænge. Kultur- og fritidslivet en vigtig arena, 
hvor man også kan få lov til at prøve kræfter med at iværksætte og udvikle nye tiltag. 

 
Overordnede mål 
 
Derfor vil Struer Kommune arbejde på, at alle unge i kommunen har kendskab til hvilke fri-
tids- og kulturtilbud der eksisterer. Kommunen vil fremme en sådan mangfoldighed, at alle 
unge kan finde noget der henvender sig til netop dem. 
 
Struer Kommune arbejder med at synliggøre de enkelte tilbud og bakke op udviklingen af 
såvel eksisterende tilbud som nye tiltag.  
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Sundhed  -  i ungdomspolitikken 
 

Vision 
 
I Struer Kommune er det værdifuldt, at sundhed er en naturlig del af alle unges  
hverdag. Unge skal sikres sunde rammer i familien, skolen og fritidstilbuddene, 
således at de opnår og opleveren tilstand af fysisk, psykisk og socialt velbefinden-
de 
 
 
Gode og sunde rammer gennem opvæksten er med til at påvirke unges sundhedsvaner og evner 
samt lysten til at træffe sunde valg. Mange unge vil som et led i deres frigørelse fra voksenauto-
riteter, for en periode sætte spørgsmålstegn ved familiens og samfundets opfattelser af hvad der 
er sundt. Derfor er det særdeles vigtigt, at fastholde og udvide de kommunale sundhedstiltag og 
information om sundhed – men i et perspektiv, som unge forstår og føler sig tiltrukket af. 

 
Overordnede mål 
 
Derfor vil Struer Kommune fremme eksisterende – og udvikle nye - tiltag på tværs af instituti-
oner og serviceområder, med henblik på at forbedre alle unges sundhed og give dem lyst og 
evne til at praktisere en sund livsstil. 
 
Unge skal sikres sunde rammer, som gør en sund livsstil til en naturlig del af hverdagen og 
som gør, at de tager ansvar for eget liv og medansvar for andres. 
 
Sundhed i Struer Kommune betyder også et øget fokus på social trivsel, som et middel til at 
udvikle selvværd og et positivt selvbillede for alle unge. 
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Forebyggelse -  i ungdomspolitikken 
 

Vision 
 
I Struer Kommune er det værdifuldt, at sikre alle unge en tryg og udviklende ung-
dom, hvor 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 de hidtidige rammer for selvstændig udfoldelse. I 
takt med at barndommen forlades til fordel for et ungdomsliv, vil de unge begynde at færdes på 
egen hånd. Dette gælder både deltagelse i de eksisterende kulturelle og fritidsmæssige tilbud, 
og det kommercielle natteliv. Hovedansvaret for opdragelsen, og dermed også støtten til at de 
unge bliver i stand til at mestre den til tider udfordrende overgang mellem barndom og ungdom, 
ligger hos forældrene. Den kommunale opgave i den forbindelse består i at støtte og udvikle ind-
satser, der kan tjene til at styrke familien og den unge i at sige fra overfor misbrug og kriminali-
tet. 

 
 

Overordnede mål 
 

Derfor vil Struer Kommune forsat arbejde på at unge kan færdes trygt i alle dele af byen på alle tids-
punkter af døgnet. 
 
Struer Kommune vil gennem SSP-arbejdet, samt andre indsatser på skoler og i institutioner hvor unge 
færdes, arbejde på, at unges dagligdag bliver præget af trivsel og fravær af misbrug og kriminalitet. 
 
Gennem tværfagligt samarbejde samt dialog med forældrene og de unge, vil Struer Kommune medvirke 
til at etablere ansvarlighed og sunde rammer i forhold til unges trivsel og udvikling på alle niveauer. 
 
Struer Kommune vil sikre, at relevante voksne med relationer til unge, har mulighed for at udvikle og 
forbedre deres handlekompetencer for at kunne støtte de unge i mestring af ungdomslivets udfordrin-
ger 
 


