
Årsplan for fagudvalget for børn og unge 

 

Fagudvalget for børn og unge koncentrerer sig om børn og unges forhold på Østerbro og arbejder for at 

fremme lokale tiltag for at styrke børn og unges udvikling, fremme netværk mellem unge og styrke 

integration og identitetsdannelse for børn og unge på tværs i bydelen. 

Fagudvalget vil i 2012 bl.a. arbejde videre med en ungeindsats, hvor fokus er på inddragelse af 

Østerbros 10-17årige i konkret planlægning af aktiviteter og tiltag til at skabe et bedre Østerbro for 
de unge. 

Der arbejdes videre med de unges ønsker fra ungdomsindsatsen i 2011, der er samlede op på 

Østerbro Bydelsplans tema om et godt ungdomsliv på Østerbro. Her har ungeinvolvering været 

centralt som proces, for at få de unge i tale, skabe netværk og ansvarsfølelse for hinanden og bydelen. 

De unge ønsker bedre muligheder for netværksdannelse på tværs af bydelen, ikke mindst også for at 

øge trygheden i mødet med andre unge. Her vil lokaludvalget gerne samarbejde med Center for Sikker 

By, områdeløft, skoler om tryghedsskabende og netværksdannende aktiviteter. Derudover vil 

fagudvalget for børn og unge samt kultur og fritid samarbejde om et aktivitetshus for de unge 12-17-

årige, f.eks. i Nordhavn, da et værested er et gennemgående stort ønske blandt børn og unge i 

bydelen. 

Fagudvalget vil også i 2012 afholde en række netværks- og ideudviklingsmøder med relevante lokale og 

kommunale aktører. Evt. Et borgmester besøg. 

FBU PRIORITETER MÅLSÆTNING AKTIVITETER TIDSPLAN 

Sport   Skabe samarbejde på 
tværs af lokale aktører 
(2100 SPORT, 
Områdeløft, 
spejdergrupper, skoler 
og idrætsforeninger 
mv.) omkring idræt, 
sport og bevægelse 
for børn og unges.  

 Styrkelse af den 
organiserede og 
uorganiserede idræt  

 Internationalt udsyn 
og samarbejde 

 Sportsevents på tværs f.eks. 
atletikstævne, street 
fodbold, gymnastik 

 International aktivitetsdag 
f.eks. med Beach volley på 
svanemølle stranden 

 

Kultur  Udbygning af 
samarbejdet FKF, 
Bibliotekerne, 
Områdeløft og den/de 
internationale skoler. 

 Skabe kulturelle 
samarbejdsprojekter 
mellem skolerne, 
mellem Østerbros 
børn og unge 

 Mad eller musikfestival for 
forskellige kulturer for 
unge/med involvering af 
skolerne 

 Male/tegnearrangment, 
foredrag med kunstnere, 
gadeudsmykningsprojekt i 
samarbejde med kunstnere, 
Østerbro kunstplakater 

 Oprette graffiti væg på 
Østerbro 

 Oprette lektiecafé og /eller 
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værested, ungecafé 

Netværk og 
tryghed 

 Skabe tryghed i at 
færdes i bydelen 

 Styrkelse af respekt og 
ansvar for hinanden, 
også dem man ikke 
kender 

 At de unge lærer 
hinanden at kende og 
opbygger netværk på 
tværs af byområderne 
(Bland dig i byen) 

 Afholdelse af netværks- og 
tryghedsskabende 
aktiviteter/events. Eks. 
Ungefest. 

 

Miljø  Styrke 
miljøbevidstheden 
hos børn og unge 

 Netværksdannelse  
mellem bydelens børn 
og unge 

 Miljøhappening med 
Miljøpunkt Østerbro og 
Green Kids 

 Samarbejde med FTM 
angående sikre skoleveje, 
cykelstier  

 

Demokratidannelse  Styrkelse af de unges 
medejerskab, 
ansvarsfølelse og 
demokratiforståelse 

 Styrke 
indflydelseskanalerne 
for de unge i relation 
til udviklingen af 
bydelen og 
tilrettelæggelsen af 
deres hverdag. 

 Skabe en netværksgruppe/ 
et ungeråd 

 Unge møder Lokaludvalget 
til temadiskussioner 

 ’Lokaludvalg for en dag’ 

 

 

 

 

 

 

 

 


