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Forslag til arbejdsform, temaer og mødeplan 
 
På opstartsmødet den 11. december 2019 stod det klart, at selv om emnet 
”mindre psykisk sårbarhed” allerede er snævret betydeligt ind med fokuse-
ringen på sociale medier, gaming og præstationskulturer, så er der alligevel 
mange vinkler man kan arbejde med. Det blev konstateret, at det er ikke rea-
listisk indenfor udvalgsarbejdets rammer at nå hele vejen rundt om emnet. 
 
Med afsæt i de pointer, der kom frem ved mødet, og den ekspertise, der er 
repræsenteret i opgaveudvalget, har sekretariatet derfor udarbejdet neden-
stående forslag til arbejdsform og valg af temaer. 
 
Arbejdsform 
Det foreslås, at fire af de fem resterende udvalgsmøder dedikeres til hvert sit 
tema. Forslag til temaer er medtaget i skemaet nedenfor. 
 
Der tages udgangspunkt i et eller to oplæg omkring emnet – gerne med for-
slag til anbefalinger eller handlinger udvalgets drøftelse kan tage udgangs-
punkt i. 
 
Der arbejdes for at formulere anbefalinger om temaet på samme møde – el-
ler som minimum at udpege, hvilke problemstillinger der skal prioriteres in-
den for området. Temaet for på det enkelte møde ”færdigbehandles” altså så 
vidt som muligt – og konklusionerne ”lagres” til behandling ved den endelige 
vedtagelse af udvalgets samlede anbefalinger. 
 
Det sjette og sidste møde afsættes til formulering og vedtagelse af udvalgets 
endelige anbefalinger.  
 
Foreløbig mødeplan: 
 

Møde Tidspunkt Indhold / tema / oplægsholder  
1. 
møde  

15. januar 
kl. 13.00 til 
15.00 

Konstituering og godkendelse af kommissorium  
 
Oplæg om aktuelle indsatser / status i Aarhus 
Kommune ved Marianne Holst Nielsen, Børn og 
Unge. 

2. 
møde 

26. februar 
kl. 13.30 til 
15.30 

Sociale mediers betydning for klasserumsledelse 
og de professionelles rolle. 
 
Oplæg ved Dorte Ågård 

3. 
møde 

1. april 
kl. 13.00 til 
15.00 

Sociale mediers og gamings betydning for fysisk 
og mental sundhed 
 
Oplæg ved David Madsen og Imran Rashid 

BØRN OG UNGE 
Strategi og Udvikling 
Aarhus Kommune 

Sekretariat 
Rådhuspladsen 2 
8000 Aarhus C 
 
Telefon: 89 40 20 00 
Direkte telefon: 89 40 47 16 
 
Direkte e-mail: 
shln@aarhus.dk 
 
Sag: 19/086585 
Sagsbehandler: 
Søren H. L. Nielsen 
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4. 
møde 

6. maj 
kl. 13.00 til 
15.00 

Digital dannelse 
 
Oplæg ved Ole Sejer Iversen og debat med ud-
valget og eventuelt et ”ungepanel” 

5. 
møde 

27. maj 
kl. 13.30 til 
15.30  

Cases fra praksis og de unges syn på sagen.  
 
Oplæg ved Maria Bergmann Nielsen  
 
Inddragelse af/debat med børn og unge – f.eks. 
fra SFO og Klub. 

6. 
møde 

17. juni 
kl. 13.00 til 
15.00 

Afsluttende møde og vedtagelse af endelige an-
befalinger 
 

 


