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Morsø Kommunes Ungepolitik er udarbejdet inden for rammerne af Fælles 
om Mors – Udviklingsplan 2030 og er målrettet aldersgruppen 14 til 25 år.

Det er i den forbindelse værd at nævne, at unge er en lige så uhomogen 
gruppe som resten af befolkningen. Unge har forskellige behov, ønsker og 
drømme. Det illustreres bl.a. i Frontløbernes rapport til Morsø Kommune 
– en rapport, der tager afsæt i perspektiver indsamlet fra 320 unge med 
fokus på de unges oplevelse af deres tilværelse på Mors.

Frontløberens rapport samt den uddybende ungeworkshop danner 
grundlag for den nye Ungepolitik i Morsø Kommune – en ungepolitik, 
der er med til at skabe et aktivt og tilfredsstillende ungeliv på Mors og 
forstærke unges lyst til at vende tilbage efter endt uddannelse i de større 
uddannelsesbyer.

En workshop med omkring 50 indbudte unge fra bl.a. 10’eren, Morsø 
Gymnasium, EUC, HF, Morsø Landbrugsskole og DUR/NÆRVÆRKET sikrede 
efterfølgende yderlige input inden for områderne Uddannelse og arbejde, 
Sundhed, livsstil og forebyggelse, Fritid og fællesskaber, Synlighed, kom-
munikation og digitalisering samt Mobilitet.

Input på et strategisk niveau er indarbejdet i Ungepolitikken. Næste skridt 
er at udmønte strategien i konkrete tiltag. I udmøntningen af strategien 
er det væsentligt, at vi har en opdateret viden om de unge – både data-
baseret og gennem dialog via årlige møder mellem unge og kommunen.

Ungepolitikken er en overordnet strategi og internt styringsredskab i Morsø 
Kommune. Kommunalbestyrelsen vedtog Ungepolitikken i januar 2020.

FORORD
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Baggrund
Det gode ungdomsliv indbefatter et godt og motiverende uddannelsesliv. Alle unge har ret til en 
uddannelse, fordi det bidrager til et godt fundament for at skabe sig en meningsfuld tilværelse. Morsø 
Kommune ønsker derfor at understøtte øens levende og dynamiske studie- og uddannelsesmiljø.

I udviklingen af kommunens tilbud til unge er der fokus på uddannelse i bred forstand. Vi har i 
kommunen brug for unge med både korte, mellemlange og lange uddannelser. Det betyder, at der 
er fokus på at sikre praktikpladser og på at give unge mulighed for at tage et fritids-/studiejob under 
deres uddannelse, så der allerede tidligt i unges uddannelsesforløb skabes en kobling mellem 
uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser.

Morsø Kommune ønsker at sætte fokus på uddannelser med fjernstudiemuligheder med henblik på 
at gøre det mere attraktivt for unge at forblive boende på øen, mens de er under uddannelse. Sådan 
bliver uddannelsestilbuddene bredere, og der vil være flere forskellige uddannelsesmuligheder for 
den enkelte person.
Nogle unge har sværere ved at komme i job end andre, og Morsø Kommune har en særlig indsats i 
form af Den Kommunale Ungeindsats (KUI). KUI tilbyder tværgående kompetencer, der kan bringes i 
spil, når unge har brug for vejledning og rådgivning om uddannelse og job.

UDDANNELSE 
& ARBEJDE
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MÅL
• Mors er et attraktivt sted for unge at uddanne sig.  

• Alle unge i kommunen har mulighed for at tage en 
uddannelse.  

• Unge oplever, at de har mulighed for at komme 
i arbejde og dermed har lyst til at blive boende 
– eller vende tilbage til kommunen – efter endt 
uddannelse. 

HANDLINGER 
• Støtte, vejledning og rådgivning af unge om 

uddannelsesvalg og jobmuligheder gennem Den 
Kommunale Ungeindsats. 

• Afholdelse af arrangement(er) med fokus på moti-
vation og valg af uddannelse for unge i udskolin-
gen og på ungdomsuddannelserne. 

• Synliggørelse af fjernstudiemuligheder, så uddan-
nelsestilbuddene bredes mere ud. 

• Uddannelsesfastholdende tiltag. 

• Støtte udviklingen af et ungemiljø, der gør det 
attraktivt at blive på Mors og uddanne sig eller 
vende tilbage til kommunen efter færdiggørelse af 
uddannelse. 

• Understøtte etableringen af praktikpladser til 
såvel kortere som længere uddannelser. 
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Baggrund
Alle unge har ret til at få et sundt og godt afsæt i livet samt en opvækst i trivsel og med omsorg. 
Morsø Kommune udvikler og understøtter derfor rammer og tiltag, som introducerer unge for 
sundhedsfremmende såvel som forebyggende tiltag.

I Morsø Kommunes sundhedstilbud til de unge er der fokus på information og forebyggelse i forhold 
til rygning, alkoholforbrug og indtagelse af euforiserende stoffer. Temaer som motion, sund kost og 
vægt er i fokus med henblik på at forebygge livsstilssygdomme.
Morsø Kommune understøtter:
• Ung til ungvejledning.
• Gratis psykologbistand til unge.
• Et inkluderende SSP-samarbejde i forhold til identificering af sociale udfordringer samt 

hensigtsmæssige tiltag.
• En fælles rusmiddelpolitik, som allerede er vedtaget for ungdomsuddannelserne. 

Morsø Kommune har fokus på:
• Unges sociale trivsel.
• Unges adfærd på sociale medier.

SUNDHED, LIVSSTIL 
& FOREBYGGELSE
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MÅL
• Unge får et godt og sundt afsæt i livet. 

• Alle unge får information om kommunens sund-
hedsfremmende og forebyggende tilbud. 

• Alle unge får information om sundhedsmæssige 
risici forbundet med rusmidler. 

• Alle unge får information om sundhedsfremmende 
faktorer forbundet med sund kost og motion.

HANDLINGER 
• Udbygge og prioritere trivselsfremmende tilbud. 

• Fokusere på tilbud og indsatser for unge med 
særlige sundheds- og trivselsudfordringer. 

• Arbejde for at hæve unges debutalder i forhold til 
alkohol. 

• Forebygge rygestart blandt unge. 

• Støtte op om at alle unge er fysisk aktive.
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Baggrund
Hele livet igennem er det vigtigt for mennesker at indgå i 
sociale fællesskaber – ikke mindst i de unge år. Der bør 
derfor skabes og udbygges mange forskellige fællesskaber.

Året rundt er der et bredt udbud af kulturelle arrangement-
er, ligesom øens foreninger, sportshaller og institutioner 
giver unge mulighed for at mødes på tværs.

Unge efterlyser mere fokus på muligheder for leg, læring 
og sport i naturen; omtalt i Frontløbernes rapport som 
det uudnyttede potentiale. I rapporten udtrykker unge 
desuden ønske om, at der også skabes rum til mere 
uformelle mødesteder.

Unge på Mors skal opleve, at de kan skabe forandringer og 
på eget initiativ være med til at påvirke en positiv udvikling 
af fritidslivet og fællesskaber. Det er vigtigt, at vejen fra idé til 
handling er kort.
 
MÅL
• Unge kender mulighederne for at få støtte til nye initiativer. 

• Unge fra forskellige miljøer mødes og inspirerer hinanden 
på tværs på både etablerede og uformelle mødesteder. 

• Unge oplever, at de bliver hørt og respekteret i Morsø 
Kommune. 

• Unge har medindflydelse på øens udvikling.

FRITID & 
FÆLLESSKABER
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HANDLINGER 
• Facilitere, understøtte og rådgive i forbindelse med unges 

egne fællesskabsstyrkende initiativer og tiltag: 

 o Kultur 

 o Bibliotek 

 o Sportshaller 

 o Ungdomsskole 

 o Foreningsliv 

 o Natur 

• Anvende uudnyttede potentialer i naturen/ved fjorden 
som rammer for fællesskaber. 

• Arbejde for at udbuddet af kulturelle arrangementer i 
endnu højere grad bliver for og med de unge. 

• Oprette et ungeråd med unge fra de forskellige ung-
domsuddannelser samt en tilhørende ungepulje til at 
understøtte unges egne initiativer. 

• Oprette en tovholderfunktion (ungekoordinator) i forhold 
til vejledning og sparring med de unge i ungerådet. 

• Arbejde for at kommunale institutioner i endnu højere 
grad er åben for unges egne initiativer. 

• Undersøge mulighederne for at understøtte foreninger i 
at etablere åbne tilbud for unge, evt. som en del af en ny 
Folkeoplysningspolitik. 

• Undersøge mulighederne for både organiserede og 
uformelle klubtilbud for unge 18+.
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Baggrund
Morsø Kommune vil begå sig på tidens relevante kommunikationskanaler. Med udgangspunkt i vid-
en om unges digitale adfærd kommunikerer Morsø Kommune med de unge på en måde, så båndet 
mellem kommune og unge styrkes yderligere. 

Vi lever i en digital tid, hvor de unge primært indsamler viden og får inspiration fra digitale platforme. 
Morsø Kommune arbejder derfor på, at velfærdstilbud, oplevelser og muligheder samles digitalt, så 
de unge har mulighed for at danne sig et overblik.

SYNLIGHED, KOMMUNIKATION 
& DIGITALISERING

11



MÅl
• Det er overskueligt at danne sig et overblik over 

tilgængelige aktivitetstilbud, oplevelser og 
velfærdstilbud i Morsø Kommune. 

• Morsø Kommune har indsigt i de unges adfærd på 
og brug af digitale platforme. 

• Morsø Kommune anvender tidens relevante 
kommunikationskanaler. 

• Morsø Kommune kommunikerer på en måde og i 
et sprog, der henvender sig til de unge.

HANDLINGER 
• Morsø Kommune anvender relevante 

kommunikationsformer i henvendelsen til den 
unge. 

• Øens aktivitets- og fritidstilbud, velfærdstilbud 
og oplevelser henvendt til unge samles og 
digitaliseres. 

• Morsø Kommune inviterer og tager initiativ til 
dialog med de unge.
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Baggrund
Frihed til at udfolde sig og være en del af fællesskaber på Mors forudsætter mobilitet. Mobilitet 
kan således have væsentlig indflydelse på de unges fællesskabsfølelse, livstilfredshed og 
trivsel. Det er derfor vigtigt at arbejde for, at de unges oplevelse af mobilitet fremmes, så de i 
endnu højere grad er i stand til at deltage i fællesskaber på tværs af øen.

Morsø Kommune arbejder som følge heraf for, at unges mobilitet fremmes, så kommunens 
tilbud om befordring styrkes over hele øen.

Flextrafik er en allerede eksisterende og fleksibel løsning, der gør det muligt for unge at blive 
transporteret rundt på øen. Det skal dog sikres, at unge er informeret om øens alternative 
befordringsmuligheder.

Morsø Kommune arbejder også for at undersøge potentialet i koordinerede samkørselsordninger.

MOBILITET
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MÅL
• Unge på Mors har mulighed for befordring til og 

fra fællesskaber rundt om på øen. 

• Det offentlige transportsystem understøtter 
mobiliteten i by- og landområder. 

• Det er overskueligt for unge at bruge øens 
alternative tilbud om befordring.

HANDLINGER 
• Arbejde for at fremme mulighederne for 

befordring mellem Nykøbing Mors og 
landområderne efter skoletiden. 

• Undersøge muligheden for potentialet i 
koordinerede samkørselsordninger. 

• Arbejde for at informere unge om de 
befordringsmuligheder, der allerede eksisterer.
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