Sammenhængende Børne- og Ungepolitik
Forord

Om den sammenhængende politik for børn og unge

Det er med stor glæde, Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes
sammenhængende Børne- og Ungepolitik
Politikken sætter den overordnede retning for arbejdet med børn og
unge og skal dermed være med til at sikre, at alle børn og unge opnår
de bedste muligheder for udvikling, trivsel og selvstændighed.

Politikken skal sikre sammenhængen mellem det generelle og
forebyggende arbejde samt den målrettede indsats over for børn og
unge med behov for særlig støtte. Indsatsen skal være
sammenhængende, og udføres på tværs af lovgivning, administrative
strukturer og faglige kompetencer, og dermed styrke det tværfaglige
og tværsektorielle samarbejde til gavn for alle børn og unge.

Politikken er skabt i samarbejde mellem politikere, forældre, børn og
unge, medarbejdere og interessenter, og der skal lyde en tak til alle,
som har bidraget til processen og politikken.

Billedeligt talt skal politikken opfattes som en paraply for det samlede
børne- og ungeområdet, og den skal derfor også ses i sammenhæng
med kommunens øvrige strategier, planer og politikker.

Men arbejdet med politikken stopper ikke her, for nu skal den realiseres
i de sammenhænge og fællesskaber, som har med børn og unge at
gøre. Politikken skal med andre ord omsættes til praksis. I den
sammenhæng laves der formidlingsstrategi og handleplaner.

Politikken skaber retning gennem 3 metaforer,
som sætter den overordnede kurs og ramme.

Arbejdet med politikken kan følges på kommunens hjemmeside.

Visionen

Metaforerne giver en unik mulighed for dels at tale politik med dem,
som politikken hovedsagligt vedrører; børnene og de unge, dels at
skabe en dynamisk politik.
Metaforerne kan kun efterleves, hvis vi ser på politikken som en fælles
ramme, hvor alle er betydningsfulde aktører. Børne- og ungepolitikken
vedrører derfor alle i Faxe Kommune, som har del i et barns eller en ungs
liv. Det gælder både politikkere, ansatte, forældre, frivillige, aktører i
foreningslivet, børnene og de unge selv, osv.

Et aktivt og ligeværdigt fællesskab,
hvor alle har mulighed for at klare sig godt

Vi har alle et ansvar, og vi er alle betydningsfulde bidragsydere.
Derfor er politikken skrevet til alle os.

Det er den overordnede vision, at alle børn og unge i Faxe Kommune
får en opvækst, hvor de oplever sammenhæng, helhed og mening.
For at kunne nå i mål med dette skal alle led i barnets liv involveres.
Både de kommunale tilbud, de relevante foreninger, forældre og
netværk og selvfølgelig barnet og den unge selv. Vi har en fælles
opgave, som kun kan løses, hvis vi hjælpes ad, tager ansvar og bruger
hinandens styrker aktivt. Den nye Børne- og Ungepolitik sætter
retningen, men for at nå målet, må vi selv bevæge os.

Børne- og Ungepolitikken skal realiseres gennem målrettede
handleplaner, som formuleres og implementeres over en årrække efter
politikkens vedtagelse.
Det er en ambition, at politikken desuden efterleves, udmøntes og
udfordres gennem lokale indsatser, processer og politikker samt ikke
mindst i hverdagen blandt børn, unge og voksne.

VEND

Politikkens 3 metaforer
1

2

Vi står på tæer

Vi åbner døre

Vi er holdspillere

- skaber udsyn og holder balancen

- og er klar til at hjælpe over dørtrinnet

- og bruger hele banen

Det betyder…

Det betyder…



At vi medvirker til, at børn og unge lærer
så meget som muligt



At vi har øje for nye muligheder og kan
vise dem til hinanden







3

At vi ser de større sammenhænge og
har øje for alle led af barnets/den unges
liv
At vi både er nærværende og
fremsynede, så vi kan reagere
hensigtsmæssigt og hurtigt, når der er
behov for det

Det betyder…



At vi inddrager og motiverer børn og
unge, så de bliver bevidste om formålet
med deres egen læring



At vi skaber forudsætninger for at
barnet/den unge kan træffe
selvstændige valg







At vi har fælles ambitioner på børnenes
og de unges vegne



At vi har forventninger til hinanden, og
at forskelligheder anerkendes



At vi tør udfordre os selv og hinanden,
så vi sammen bliver dygtigere

At vi skaber rammer for, at børn og
unge oplever at være en ligeværdig
del af fællesskabet



At vi er tydelige i forhold til, hvordan vi i
samarbejdet kan gøre brug af
hinandens ressourcer og viden

At vi skaber et større mulighedsrum for
børn og unge, så de får udvidet deres
horisont og opnår kulturel dannelse



At vi gør det nemt at bede om hjælp

At vi opbygger og bruger vores
faglighed og gode erfaringer

Målsætning

Målsætning

Målsætning

Kvaliteten i børn og unges hverdag
øges og de nationale målsætninger
efterleves

Børn og unges trivsel, læring og
uddannelse fremmes til et
kompetent voksenliv

Samarbejdet med, om og mellem
børn og unge styrkes

VEND

