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Børne- og Ungepolitik 

Børne- og Ungepolitikken er rettet mod alle børn og unge mellem 0 og 18 år. 

Børne- og Ungepolitikken er den røde tråd, der sætter retning og skaber 
helhed i indsatsen og tilbuddene til alle kommunens børn og unge. 

I politikkens vision og børnesyn sender vi et klart signal om, hvilke værdier, 
der skal være grundsten for alt arbejde med børn og unge i 
Nordfyns Kommune. 

Udgangspunktet er at sikre tryghed, trivsel og lige muligheder for 
alle børn og unge.
Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed, 
og børn og unge skal opleve, at de har indflydelse på deres egen hverdag. 

Valget af temaer i politikken afspejler vores tro på, at gode relationer 
og fællesskaber er afgørende for barnets og den unges positive udvikling 
og uddannelse. 

Vi tror på leg, kreativitet og trivsel som udgangspunkt for læring. Vi tror på, 
at dagtilbud, skoler og fritids- og foreningslivet er vigtige elementer i den 
grundlæggende dannelse for alle børn og unge. 

Vi møder hver dag børn og unge med hjertevarm nærvær og omsorg, og hvis de 
i en kortere eller længere periode af deres liv oplever at være i en sårbar position, 
tager vi særligt hånd om dem. 

Anja Lund 
Formand for Børne- og Ungeudvalget 
Nordfyns Kommune 

Forord 
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STRATEGIER 

HANDLEPLANER
 

FOLKETINGETS LOVE 

Rammerne for Børne- og Ungepolitikken: 

FOLKETINGETS LOVE 
Serviceloven - Dagtilbudsloven,
Folkeskoleloven og Ungdomsskoleloven 

VISION 2021 
Enkelthed - Sundhed -
Mindeværdig øjeblikke - Idéudnyttelse 
- Samlet & stærkt Nordfyn 

BØRN & UNGE POLITIK 
0-18 årige 
Fokus på kommunens vision 2021:
sundhed, enkelthed & samarbejde 

STRATEGIER 
Sundheds-, dagtilbuds- skole- og 
forebyggelsesstrategier 

HANDLEPLANER 
Lokale og konkrete strategier 
og handleplaner 

Børne- og Ungepolitikken beskriver en vision og de overordnede værdier, principper og 
rammer som ledere og medarbejdere i Børn og Unge i Nordfyns Kommune arbejder efter. 

Visionen er den ledestjerne, vi rækker ud efter i arbejdet med børn og unge. 

Børne- og ungesynet er det fælles værdigrundlag, som alt arbejde med børn og unge tager afsæt i. 
Børne- og Ungepolitikken er inddelt i 5 temaer, som tilsammen skal danne ramme for vores indsats og 
samarbejde, og som skal understøtte og konkretisere, hvordan vi arbejder hen imod at realisere visionen. 
Temaerne beskriver de principper og leveregler, som er styrende for vores indsats, og som er en 
integreret del af vores tænkning og tilgang i det daglige. 

Børne- og Ungepolitikken står oven på FN´s Børnekonvention, FN´s Verdensmål og på Folketingets 
love inden for dagtilbuds- skole- og socialområdet. 

Børne- og Ungepolitikken læner sig op af Nordfyns Kommunes vision 2021, hvor særligt temaerne 
om sundhed, enkelthed og samarbejde folder sig ud i politikken. 
Sammen med Børne- og Ungepolitikken er der udarbejdet strategier på dagtilbudsområdet,
skoleområdet og sundheds- og forebyggelsesområderne. 
Strategierne udmønter de overordnede værdier og principper i mere konkrete mål og rammer for 
arbejdet på de enkelte områder i Børn og Unge. 

Med udgangspunkt i de internationale og nationale mål og love,samt i de nordfynske værdier og 
principper i Vision 2021 og Børne- og Ungepolitikken udarbejder de enkelte dagtilbud, skoler og 
afdelinger konkrete handleplaner for, hvordan hverdagen sammen med børn og unge skal være 
præget af grundstenene i børnesynet og visionen. 
Med Børne- og Ungepolitikken forpligter vi os til alle at have et skarpt blik på barnet og den unge, 
som altid skal være i centrum for vores måde at handle på i hverdagen. 

VISION 2021 

BØRN & UNGE POLITIK 
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Børne- og Ungesyn: 

Det enkelte barns og den enkelte unges meninger og tanker er betydningsfulde.
Vi understøtter deres potentiale til at tænke og lysten til at kommunikere med og for sin omverden. 
Barnet og den unge er selvstændig, medskabende og mestrer eget liv. 
Et liv der skal udvikle og udfolde sig i fællesskab med andre. 

Vision 
I Nordfyns Kommune vil vi inspirere, motivere og 

udvikle alle børn og unge til at være deres bedste jeg. 

Vores børn og unge skal kunne mestre livet og være sunde 
livsduelige mennesker med drømme for eget liv. 

Forældre, netværk og medarbejdere har høje ambitioner for alle børn og unge. 
Vi understøtter, at alle har det godt og gør det godt i livet. 
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Betydningsfulde og sunde fællesskaber gør forskellen: 

Det er vores mål, at alle børn og unge deltager i gode inkluderende fællesskaber.
For os i Nordfyns Kommune er det afgørende for god læring og trivsel, at børn og unge er en del af 
betydningsfulde og sunde fællesskaber. 

Alle børn og unge har brug for at opleve sig som værdifulde og have deltagelsesmuligheder i fællesskabet. 
Børn og unge udvikler sig, trives og lærer i relationer og i fællesskaber med andre børn og voksne. 

Gode inkluderende fællesskaber er præget af, at alle børn respekterer og profiterer af forskelligheder 
og mangfoldighed - fællesskaber hvor ingen børn blot tolereres, men hvor alle deltager som 
ligeværdige medlemmer. 

Vores fællesskaber skal favne flest mulige børn og modvirke eksklusion, fordi vi ved, 
at jo tættere børn og unge er på det almene liv i skole og institution, jo bedre klarer de sig senere i livet. 
Fællesskaberne i dagtilbuddene og skolerne tager medansvar for, at alle børn og unge trives. 
Her udvikler børn og unge kompetencer til at mestre, indgå og skabe fællesskaber. 
Inkluderende fællesskaber er et fælles ansvar og ikke mindst forældre spiller en væsentlig 
rolle i forhold til at skabe en stærk inkluderende kultur. 

Voksne, der arbejder med børn og unge, understøtter forældre i at indgå som aktive medspillere i det 
inkluderende arbejde, og giver forældre viden om og blik for inkluderende fællesskaber og den gevinst, 
der kan være i forskelligheden.
En kultur præget af et tæt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene, skal medvirke til, at der er åbenhed
og dialog, når et barn har særlige behov. Åbenhed skaber forståelse, tolerance og indsigt 
i forældregruppen, hvilket styrker det enkelte barn og fællesskabet. 

Derfor arbejder vi for: 

· at børn og unge trives og har en sund udvikling. 
· at skabe rammer for mangfoldige fællesskaber, der tager udgangspunkt i børn og 
  unges interesser. 
· at sikre et stærkt tværgående samarbejde mellem medarbejderne og med forældrene. 
· at støtte op om børn og unge, der har svært ved at indgå i fællesskaberne. 
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Børn og unges stemmer er vigtige: 

Det er vores mål, at alle børn og unge oplever sig lyttet til og inddraget i beslutninger
vedrørende deres læring og liv. 

I Nordfyns Kommune vil alle børn og unge hver dag møde engagerede voksne, der inddrager 
og giver indflydelse til børn og unge. 

Gennem understøttelse af demokratiske læreprocesser udvikles børn og unge som 
selvstændige, livsduelige og demokratisk dannede mennesker. 

Hver enkelt mødes med positive forventninger, hvor inddragelsen sker i forhold til børnenes 
og de unges alder og udvikling. 

Vi arbejder for at: 

· barnet og den unge skal opleve at være betydningsfuld og have indflydelse på
egen hverdag og på fællesskabet gennem hele opvæksten. 

· vi er nysgerrige på og har respekt for barnets og den unges perspektiv, og arbejder systematisk 
  med at inddrage barnet og med at få barnet til at give sit syn på udfordringer og løsninger. 
· vi i hele barnets opvækst har fokus på at fremme barnets evne til og
muligheder for at udtrykke sig. 
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Leg, læring og trivsel ude som inde: 

Det er vores mål, at alle børn og unge bliver så dygtige, som de kan blive.
I Nordfyns Kommune skal børn og unge blive så dygtige, som de kan. 
Det skaber det bedste grundlag for de unges uddannelses- og jobmuligheder. 
Det er vores ambition at flere nordfynske unge gennemfører en ungdomsuddannelse.
Vi vil arbejde for, at en høj andel af de unge fortsat får en erhvervsfaglig uddannelse, således at det 
lokale behov for arbejdskraft tilgodeses. 
Gennem en legende tilgang til læring vil børn og unge udfolde deres kreativitet, mestre samarbejde 
og udvikle en undersøgende tilgang til livet. 

Børn og unges grundlæggende lyst til at lege, skabe og lære skal bevares. 
Derfor skal vi møde og stimulere deres nysgerrighed og videbegær. 
Det gør vi bl.a. ved at skabe trygge og alsidige lærings- og udviklingsmiljøer, som giver plads 
til og fremmer en eksperimenterende tilgang. 

Børn og unge er forskellige. Derfor er vi konstant nysgerrige på, hvad der skal til for at
understøtte lige præcis det enkelte barns læring, udvikling, trivsel og dannelse. 
Heri ligger også, at vi har modet til at gå nye veje og at afprøve nye læringsformer. 
Vi vil understøtte børn og unge i at udvikle egenskaber og kompetencer, der styrker deres dannelse 
og personlige udvikling. 

Vedholdenhed, empati, behovsudsættelse samt evner til at samarbejde og indgå i fællesskaber er 
vigtige egenskaber i forhold til at klare sig godt i livet.
Nordfyns Kommune er en attraktiv friluftskommune med naturen, kulturlandskabet og lokalsamfundet 
tæt på. Kompetente voksne bruger disse rammer til at skabe trygge og varierede læringsmiljøer for 
børn og unge. 

Vi sætter derfor fokus på, at børn og unges leg, læring og udvikling sker gennem en mangfoldighed af 
aktiviteter og undervisningsforløb, hvor børn og unge kan udvikle en nysgerrig og åben tilgang til den 
omverden og kultur, som de færdes i. 

Derfor arbejder vi for: 

· at børn og unge mestrer at leve i et foranderligt samfund. 
· at der sker en faglig og personlig udvikling for barnet og den unge. 
· at der er en naturlig overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelse eller job for alle unge. 
· at leg, læring og udvikling tænkes sammen i praksis og medvirker til
børns og unges dannelse og skaber en rød tråd gennem opvæksten. 
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Sunde børn i sunde rammer: 

Det er vores mål, at børn og unge har det godt - både fysisk og mentalt. 

I Nordfyns kommune skal alle børn og unge føle sig trygge og i fysisk og mental balance både i og 
uden for deres hjem.
I dagtilbud, skole og forenings- og fritidslivet skal alle børn og unge opleve positive relationer, 
der styrker og opbygger deres livsglæde. 

I dagtilbud og skoler mødes hvert barn med nærvær og omsorg, med betydningsfulde fællesskaber
og med meningsfulde opgaver og oplevelser, der styrker selvværdet. 

Vi har særligt fokus på at skabe rammerne for, at hverdagen for børn og unge præges af bevægelse 
og motion samt sunde vaner. 

Vi vil sammen med forældrene skabe og styrke rammerne for, at børn og unge kan træffe sunde valg, 
som fremmer deres livskvalitet. 

For nogle børn, unge og familier kan selve grundlaget for et sundt liv være udfordret. 
I de situationer skal vi hjælpe familien til at støtte deres børn i at træffe sunde valg – både i det daglige
samvær med børn, unge og deres familier og gennem sundhedsfremmende indsatser. 

Nordfyns Kommunes institutioner, skoler og øvrige tilbud skal stille rammer til rådighed, der gør det let 
at have sunde vaner. 
Sundhed skal være integreret i det brede pædagogiske arbejde med lege- og læringsmiljøer. 

Derfor arbejder vi for: 

· attraktive rammer og miljøer for bevægelse og sunde vaner. 
· at integrere sundhedsfremmende indsatser i lege- og læringsmiljøer. 
· at styrke børn og unges selvværd og evne til at håndtere udfordringer. 
· at hjælpe børn og unge til at forholde sig til normer og idealer for køn, krop og seksualitet. 
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Helhed og tidlig indsats: 

Det er vores mål, at børn, unge og deres familier oplever at vi i Nordfyns Kommune samarbejder om
helhedsorienterede og rettidige forebyggende indsatser. 

I Nordfyns Kommune er vi fokuserede på tidligt at sikre de bedste betingelser for børn og unges 
muligheder for leg, læring og trivsel. 

Vi samarbejder på tværs af hele Børn- og Ungeområdet om at skabe helhed og sammenhæng for 
det enkelte barn. 

Vi vil arbejde for et godt samarbejde med familierne og hinanden. 
Som medarbejdere i Nordfyns Kommune påtager vi os et særligt ansvar for at holde fast i det gode 
samarbejde om alle børn og unge. 

Alle børn og unge har krav på en tryg opvækst. Derfor har vores indsatser fokus på at give børn og 
unge lige muligheder for et godt liv trods forskellige forudsætninger. 

Enhver indsats tager udgangspunkt i barnets eller den unges konkrete situation og vi tilrettelægger 
indsatser individuelt ud fra de behov og ressourcer, der er i den enkelte familie. 

Vi anerkender forældrenes ansvar og betydning for børnene og de unges udvikling og trivsel. 
Det er derfor afgørende at inddrage forældrene i beslutninger vedrørende børn og unge. 

Indsatsen over for sårbare børn og unge skal altid følge disse principper: 

· udredninger og indsatser over for sårbare børn og unge i Nordfyns Kommune sker i samspil
med barnet og barnets familie og netværk. 

· indsatser gives så tæt på barnets og den unges netværk som muligt. 
· vi arbejder ud fra langsigtede barndomsforløb. 
· anbringelser er i udgangspunktet sidste alternativ. 
· vi arbejder for en gradvis nedtrapning af indsatser i takt med at barnets og
familiens udvikling taler for det. 
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I Nordfyns Kommune vil vi inspirere, motivere og 
udvikle alle børn og unge til at være deres bedste jeg. 
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