Mariagerfjord
- et godt sted at være ung
Mariagerfjord Kommune skal være et attraktivt sted at bo, leve og arbejde.
Også for de unge mellem 15 og 25 år.
Vi vil give vores unge et rigt, trygt og udfordrende ungdomsliv, der giver
dem lyst til at bo her eller til at vende tilbage til kommunen senere i livet.

Uddannelse – fundamentet
for de unges fremtid
• Vi vil give ungdomsuddannelsesgaranti for alle.
• Vi vil sikre en god overgang mellem folkeskole og
ungdomsuddannelser.
• Vi vil udvikle overgangen mellem eventuel ledighed og
uddannelse.
• Vores uddannelsesinstitutioner skal have en anerken
dende tilgang til de unge og møde dem med krav om
selvstændighed, ansvar og respekt.
• Vi vil sikre god offentlig transport, så de unge i rand
områderne har mulighed for at holde fast i en uddan
nelse.

Fritid – alt det sjove
• Vi vil tilbyde alle unge adgang til et bredt udbud af
kultur, idræts- og fritidstilbud.
• Vi vil sikre tilbud, der afspejler tiden og være på for-	
kant med udviklingen.

Demokrati – vores stærke afsæt
• Vi vil medvirke til, at de unge bliver ansvarlige og
aktive borgere i et demokratisk samfund.
• Vi vil inddrage de unge i beslutningsprocesser, der
vedrører dem.
• Vi vil have institutioner og professionelle voksne, der
fungerer som rollemodeller for de unge.

Trivsel – sundhed,
fællesskab og netværk
• Vi vil sikre tætte relationer, der giver tryghed og selv
værd og som ruster de unge til at møde verden.
• Vi vil sikre mulighed for et sundt liv med en høj
livskvalitet.
• Vi vil sikre, at de unge har mulighed for at træffe det
sunde valg.

Ungdomspolitik i praksis
Det er vigtigt, at vores ungdomspolitik gør en forskel og at den bliver brugt hver dag. Derfor er der
udarbejdet en strategiplan. Strategien er forankret i fagenhederne og revideres i de politiske udvalg.
Strategien gør politikken handlingsanvisende, peger på konkrete indsatsområder og samarbejdsmo
deller og tænker på tværs i organisationen.
Kommunens ungdomspolitik indeholder fire temaer: Uddannelse, Fritid, Demokrati og Trivsel.
Temaerne indgår i en cyklus således, at de får særligt fokus et år ad gangen. Det betyder at organi
sationen på tværs af fagenheder og institutioner har et fælles fokusområde hvert år. Det vil styrke
sam-arbejdet og give mulighed for etablering af projekter og udviklingstiltag på tværs.
Ungdomspolitikken er vedtaget i 2011.

Ungdomspolitik

