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Designbrief – ”Helsingør som Danmarks bedste børne- og ungekommune.” 

Helsingør Kommunes vision er, at blive ’Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for 

familier.’ Og i kommunens politikpapirer er det en del af udmøntningen at skabe gode rammer for 

børn og unge – både dem med problemer og de velfungerende. 

Kommunens motto er ’Deltagelse for alle’. Helsingørs ambition er, at alle børn og unge er aktive 

og respekterede deltagere i skole, uddannelse og fritid. De skal have adgang til gode oplevelser 

inden for kultur, idræt, natur og kunst. Og så skal Helsingørs børn forstå og blive aktive deltagere i 

demokratiet. Endvidere er samarbejde med forældrene om børn og unges trivsel vigtigt. 

Hvordan har danske børn det? 

Danske børn og unge har det overordnet godt. I en undersøgelse af verdens rige lande fra 2010 lå 

Danmark på en tredjeplads over lande, hvor børnene havde det bedst. 

Men der også problemer. Nogle børn bliver mobbet i skolen eller har andre sociale problemer, 
nogle børn har forældre, der drikker for meget, og nogle børn har problemer med fysisk sundhed, 
eksempelvis overvægt. Og nogle børn lever i fattige familier, så de ikke kan gå til fritidsaktiviteter. 

Unge oplever ifølge forskningen yderligere problemer. Selv om danske unge drikker lidt mindre i 

dag end for 10-15 år siden, så er deres forbrug stadig meget højt sammenlignet med andre 

europæiske lande. Og det fører for rigtig manges vedkommende hurtigt videre til hash. 

Tal fra SFI viser endvidere, at 9 procent af de unge, især pigerne, har depressive symptomer, lavt 

selvværd eller spiseforstyrrelser. De depressive piger er ikke 12-tals-pigerne, det er ungemed 

problemer i skolen. Derfor er overgangen til en ungdomsuddannelse et problem for mange. 

Hvilken udfordring skal klassen vælge? Og muligheder for løsninger. 

Det var kommunens mål – og nogle af de udfordringer, som kommunen skal håndtere. 

Klassen kan på den baggrund tage et væld af udfordringer op.  

- Dagtilbud, skole, uddannelse og studiemiljøer – hvad kan der gøres her for at skabe 

fællesskab, gode fysiske forhold, inklusion og kreativitet i hverdagen.  

- Fritid, kultur og sport – nye tilbud, nye aktiviteter, nye rammer og måder at tiltrække flere 

til aktiviteter og få alle med. 

- Boformer, byplanlægning, logistik og transport – hvordan gøres bymiljø, transport og 

logistik i Helsingør Kommune attraktiv, hyggelig og effektiv for børn og unge.  

- Iværksættermiljøer, fritidsjob og studiejob – samarbejde med erhvervsliv og skoler og 

uddannelser om job og støtte til innovative ideer til unge. 
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- Netværk, foreninger, fællesskaber, integration og familie – støtte til familier, der har det 

svært. Både opsøgende, gennem netværk, kommunalt og tilbud fra foreninger og klubber. 

- Tilbud og støtte til børn og unge i overgange – et nyt barn i klassen, eller når unge skal 

skifte til ungdomsuddannelse, hvordan gøres det til en god og tryg oplevelse. 

 

 


