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Forord
Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem
almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for
særlig støtte. Lovmæssigt er de danske kommuner forpligtet til at have en
sammenhængende børnepolitik. Fredensborg Kommune har taget skridtet
videre og lavet en sammenhængende børne- og unge politik. Hermed er der
fokus på en sammenhængende, tværfaglig og helhedsorienteret tilgang til
arbejdet med børn og unge.
Den sammenhængende børne- og ungepolitik skal fungere som fælles
fundament og vejviser for alle medarbejdere på børne- og ungeområdet, som
dagligt gør en stor indsats for at skabe de bedst mulige betingelser for børn og
unge her i vores kommune. Det er Byrådets mission med politikken at skabe
rammer, der fremmer det gode børne- og ungeliv.
Med politikken beskriver vi, hvad borgerne kan forvente sig af servicen på
børne- og ungeområdet. Den indeholder fem politiske udsagn, som viser, hvad
Byrådet prioriterer for at kunne sikre en kvalificeret og sammenhængende
børne- og ungeindsats. Vi vil bestræbe os på at lade faglighed, politik og
økonomi gå hånd i hånd. Dermed ønsker vi at skabe de bedst mulige vilkår for
børn og unge i Fredensborg Kommune.
Vi har alle et fælles ansvar i forhold til at skabe en platform for, at fremtidens
generation kan springe ud i livet som aktive samfundsborgere. Børn er børn,
og vi skal værne om børn og unges leg og glæde. Det skal være sjovt at være
barn og ung her i Fredensborg Kommune.
En stor tak til alle forældre, børn, unge, medarbejdere, foreninger og andre på
børne- og ungeområdet, som har bidraget til børne- og ungepolitikken, og som
dermed tager en aktiv del i at skabe et godt børne- og ungeliv her i
Fredensborg Kommune.
Rigtig god læselyst!

Hanne Berg
Hanne Berg

&

Formand for Børne- og Skoleudvalget
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Indledning
Der er omkring 9.500 børn og unge i alderen 0-18 år1 i Fredensborg Kommune.
Det er Fredensborg Kommunes opgave i samarbejde med familierne at
understøtte og udvikle disse børn og unges muligheder for at få et godt børneog ungeliv. Det sker naturligvis med udgangspunkt i gældende lovgivning på
området2.
Fredensborg Kommune har en bred vifte af tilbud til børn og unge, deriblandt
gode sammenhængende 0-14 års områdeinstitutioner, klubber, skoler,
specialiserede dag- og døgntilbud samt mangfoldige kultur- og fritidstilbud.
Målgruppen for politikken er alle børn og unge. Dermed også de børn og unge,
der har brug for udvidet støtte og opmærksomhed i en periode samt de børn
og unge, der har særlige behov og derfor kræver en specialiseret indsats.
Grundlæggende for arbejdet med alle kommunens børn og unge er et fokus på
alle børn og unges ressourcer.
Børne- og ungepolitikken tager afsæt i aktuel faglig og evidensbaseret viden,
og forsøger samtidig at foregribe morgendagens krav og forventninger til den
næste generation af samfundsborgere.
Byrådet har i samarbejde med medarbejdere, ledere, forældre og andre
interessenter på børne- og ungeområdet udvalgt fem centrale temaer i
arbejdet med børn og unge. Under hvert tema har Byrådet formuleret et
politisk udsagn, der tilkendegiver den service, borgerne kan forvente på
området. Der vil derudover være en uddybning af, hvad der menes med det
politiske udsagn og eksempler på, hvordan kommunen vil leve op til det.
Som bilag til politikken foreligger en plan for en sammenhængende
kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Fredensborg
Kommune og kvalitetsstandarder for sagsbehandlingen i forhold til indsatsen
over for børn og unge med behov for særlig støtte.

1
Antallet af børn og unge er opgjort pr. 1.1 2017. Børne- og ungepolitikken omfatter også den del af SSPs målgruppe,
der er mellem 18—25 år og anbringelsesområdet op til 23 år.

2
Herunder bl.a. Folkeskoleloven, Serviceloven, Folkeoplysningsloven, Dagtilbudsloven, Sundhedsloven og i
overensstemmelse med FN’s Konvention om Barnets Rettigheder og Salamanca-erklæringen, som omhandler
principper for specialundervisning.
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Tema 1 Fælles ansvar og samarbejde
Tema
og samarbejde
Tema 12 Forældreansvar
Læring

Tema 3 Inkluderende læringsfællesskaber
Tema 4 Sundt og aktivt liv
Tema 5 Tidlig indsats og forebyggelse
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Fælles ansvar og samarbejde

Børn og unge mødes af engagerede voksne, der tager et fælles ansvar
for at skabe sammenhæng og helhed i barnets liv i tæt samarbejde
med familien.
Familien er barnets og den unges primære omdrejningspunkt, derfor prioriteres
et respektfuldt samarbejde med forældrene og familien højt i alle
sammenhænge.
Samarbejdet bygger på en forventningsafstemning, hvor forældrenes ansvar
for barnet og den unges udvikling og trivsel fastholdes og tydeliggøres.
I et samlet børne- og ungeområde prioriteres en tværfaglig og sammenhængende indsats med udgangspunkt i det enkelte barns behov. Kommunens
skoler, institutioner og foreninger arbejder på at sikre, at alle børn kommer
godt fra start, trives og rustes til livet som aktive og deltagende samfundsborgere.
Børn og unge skal opleve en naturlig sammenhæng mellem de forskellige
fællesskaber, som de er en del af, herunder overgange fra vuggestue til
børnehave, fra børnehave til skole og videre til f.eks. en ungdomsuddannelse.
Derfor samarbejdes der i Fredensborg Kommune tværgående mellem de
kommunale aktører, som skoler, dagtilbud, sundhedspleje mv. og det
omgivende samfund.
Ved en tværgående indsats, hvor alle medarbejdere på børne- og ungeområdet
samarbejder og tager ansvar, skaber Fredensborg Kommune rammerne for et
trygt, lærerigt, udviklende, sundt, sjovt og udfordrende børne- og ungeliv.
Vi understøtter det fælles ansvar og sikrer samarbejde ved at
• indgå i et gensidigt respektfuldt samarbejde med barnets/den unges
forældre
• involvere forældre og barnet/den unge i beslutninger, der vedrører dem
og dermed sørge for ejerskab til løsningsforslag
• inddrage og informere forældre om overgange
• sikre inddragelse af børn og unge
• tydeliggøre overfor forældrene, hvad de kan forvente af den kommunale
service, og hvad fagpersonerne omkring barnet har af forventninger til
forældrene.
• arbejde inddragende og helhedsorienteret sammen med både
fagpersoner og frivillige, der arbejder med børn og unge.
• Samarbejde med det omgivende samfund blandt andet i regi af Skolen I
Virkeligheden.

8

Læring
Børn og unges læring understøttes af alsidige læringsmiljøer og af
kompetente og nærværende medarbejdere
I Fredensborg Kommune har børn og unge krav på en god og tryg barndom og
opvækst med de bedste muligheder for leg, læring, dannelse og udvikling.
Målet er, at vi i tæt samarbejde med forældrene udvikler livsduelige og hele
mennesker med kompetencer, der giver mulighed for at begå sig fagligt, socialt
og kulturelt i fremtidens samfund.
Ethvert barn har unikke egenskaber, evner og interesser og skal derfor
behandles ud fra deres individuelle behov indenfor fællesskabets rammer. Det
gør vi ved at anerkende børn og unges forskellige udgangspunkter og
ressourcer og indrette kommunens institutioner, skoler og fritidstilbud, så de
skaber plads til og motiverer alle børns og unges læring og udvikling.
Vi skal i samarbejde med forældrene støtte børn og unge i at finde frem til det,
de er gode til og udvikle deres talenter. Børn og unge skal mødes med høje
forventninger og opleve passende udfordringer, som fremmer deres lyst og
glæde ved at lære. Børn og unge skal kunne se en mening med at engagere
sig og bidrage til samfundet, og de skal kunne følge med, når samfundet
forandrer sig.
Daginstitutionerne skaber med læreplaner og målrettede aktiviteter udviklende
læringsmiljøer, der udvikler børn og unges kompetencer og gør dem læringsog skoleparate.
Skolerne skaber med udfordrende problemorienteret undervisning et innovativt
og varieret læringsmiljø, som giver børn og unge mulighed for at tilegne sig
tidssvarende viden og kompetencer.
Musikskolen,
bibliotekerne,
ungdomsskolen
og
fritidsvejledningen
i
Fredensborg Kommune har en høj kvalitet og understøtter sammen med
foreningslivet børn og unges læring.
Vi understøtter børn og unges læring ved at
• styrke børns sociale, faglige og personlige udvikling gennem leg,
kreativitet og eksperimenter
• integrere læring i de pædagogiske aktiviteter i dagtilbuddene
• fokusere på succes og progression i børn og unges udvikling, så de får et
godt selvværd og lyst til at lære.
• tilbyde innovative læringsmiljøer og passende udfordringer til alle børn,
f.eks. med talentundervisning.
• støtte forældre i at støtte deres børn i deres læring og udvikling
• styrke børn og unges digitale dannelse
• motivere de unge til at tage en ungdomsuddannelse
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Inkluderende læringsfællesskaber

Alle børn og unge har ret til at indgå i anerkendende og inkluderende
fællesskaber
I Fredensborg Kommune mødes børn og unge i fællesskaber på tværs af
forskelle i opvækst, forudsætninger og kultur. Alle voksne omkring barnet eller
den unge har et ansvar for og skal bidrage til, at børn og unge inkluderes i
fællesskaber. Fællesskaber som er kendetegnet ved forpligtende samvær med
plads til forskellighed. Forældre, børn, unge og fagpersoner samarbejder om at
fremme en inkluderende kultur kendetegnet ved social trivsel og modvirke
ekskluderende adfærd – herunder mobning.
Målet er, at alle børn og unge har respekt for hinanden og for fællesskabet. Det
understøttes af en anerkendende og inkluderende kultur og sprogbrug i skoler,
institutioner og frivillige foreninger.
Det er i sådanne inkluderende fællesskaber, børn og unge udvikler de
nødvendige sociale, faglige og personlige kompetencer, der gør det muligt at
fungere godt i samfundet. Det at være en del af fællesskaber styrker børn og
unges selvværd, tryghed og trivsel og er en forudsætning for, at de kan udvikle
sig til livsduelige individer og fungere som samfundsborgere. Et godt
kammeratskab og oplevelsen af at høre til udvikler børn og unges identitet.
Alle børn og unge er unikke og skal indgå i fællesskaber, som anerkender deres
forskellighed. De skal opleve, at forskellighed er en styrke og deres bidrag til
fællesskabet har en positiv betydning. Det er i familierne, i institutionerne, i
skolerne og i fritidslivet, at børn og unge lærer at indgå i forpligtende,
anerkendende og udviklende faglige og sociale fællesskaber. Det er her kimen
lægges til et godt liv.
Vi skaber inkluderende
foreninger ved at

fællesskaber

i

institutioner,

skoler

og

• se forskellighed som en styrke og en ressource
• understøtte og stille forventninger til børn og unge om at indgå i
forpligtende fællesskaber
• stille krav om et inkluderende mindset og praksis.
• involvere og forpligte alle forældre i arbejdet med at skabe gode
anerkendende børnefællesskaber
• understøtte børn og unge, så de udvikler deres fulde potentiale.
• inkludere børn og unge med særlige behov i almenområdets tilbud så
vidt muligt
• sætte målrettet ind mod mobning, herunder digital mobning.
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Sundt og aktivt liv
Alle børn og unge skal have muligheden for et sundt liv – herunder et
aktivt og udfordrende fritidsliv
Fredensborg Kommune ønsker at skabe de bedst mulige betingelser for en
sund start på livet og gøre det nemt for børn og unge at træffe sunde valg.
Forebyggelse og sundhedsfremme med udgangspunkt i det enkelte barns
behov prioriteres højt, idet barnets sundhed er fundamentet for et godt liv.
Forældrene har en afgørende indflydelse på barnets sundhed. Målet er, at vi i
samarbejde med forældrene sikrer, at børn og unge stimuleres og får
muligheder, udfordringer og tilbud, der passer til deres alder, motoriske,
sociale og psykiske udvikling.
Fredensborg Kommune fremmer sundhed hos børn og unge ved at gøre dem
bevidste om, hvordan de kan opnå fysisk, psykisk og socialt velbefindende. At
gøre børn og unge bevidste i forhold til egen sundhed betyder, at de skal
tilbydes viden og værdier, der kan stimulere og udfordre til ny erkendelse og
handling.
Skoler og institutioner, tandplejen, sundhedsplejen og fritidslivet understøtter
børn og unge til at udvikle sunde vaner. Herunder gode og udfordrende
bevægelsesmuligheder, som giver børn og unge lyst til at bevæge sig og bruge
deres kroppe såvel ude som inde. Alle skal have muligheden for et aktivt og
udfordrende fritidsliv.
Fritidslivet i Fredensborg Kommune afspejler kommunens alsidige børne- og
ungdomskultur.
Børn og unge med særlige behov skal have muligheder for personlig
udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende – på trods af deres
individuelle vanskeligheder.
Vi sikrer rammerne for en sund livsstil for børn og unge ved at
•
•
•
•
•
•
•
•
•

give alle børn og unge mulighed for at have et aktivt fritidsliv
sørge for udfordrende og inspirerende fysiske rammer, der er
tilgængelige for alle
oplyse og involvere børn og unge om vejen til egen sundhed
tilbyde børn og unge gode oplevelser i naturen og fagligt inspirerende
lege- og læringsmiljøer
samarbejde med foreningslivet om at skabe alsidige kultur- og
idrætstilbud
sikre at børn og unge har mulighed for at træffe sunde valg
sikre at skoler og institutioner har et særligt fokus på sund livsstil og
bevægelse
understøtte, at den sunde livsstil bliver så forankret i barnet, at den
fortsættes i voksenlivet
sikre god formidling af fritidstilbud for børn og unge.
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Tidlig indsats og forebyggelse
Fredensborg Kommune prioriterer den tidlige, forebyggende indsats i
arbejdet med børn og unge
Fredensborg Kommune har først og fremmest fokus på at fremme børn og
unges personlige, sociale og faglige kompetencer.
Målet er med omsorg, opmærksomhed og en målrettet professionel indsats at
støtte barnet og dets familie til at håndtere de udfordringer, barnet møder i sit
liv.
Børn og unge i vanskeligheder skal hjælpes så tidligt som muligt, og hjælpen
skal tage udgangspunkt i en helhedsorienteret, opsøgende og inkluderende
indsats.
I det øjeblik, familien, barnet eller den unge ikke længere trives i hverdagen og
har behov for hjælp til at håndtere faglige, sociale eller personlige udfordringer,
er det vigtig med en tidlig og målrettet indsats med fokus på barnet og
familiens ressourcer. Nogle børn og unge har så svære vilkår, at de af hensyn
til deres trivsel og videre udviklingsmuligheder har behov for særlige
foranstaltninger. Når der er behov for særlige foranstaltninger og støtte, sker
det i tæt dialog mellem fagpersoner, barnet/den unge og dennes forældre eller
netværk.
Skulle barnet og den unge have eller få et fysisk eller psykisk handicap, der
kræver særlige foranstaltninger, sikrer Fredensborg Kommune med de rette
kompetencer, at barnet eller den unge får den fornødne professionelle støtte.
Vi prioriterer den tidlige forebyggende indsats ved at
• relevante professionelle på tværs af fagområder tager ansvar for barnets
trivsel og udviklingsmuligheder ved at reagere på tidlige tegn på
mistrivsel
• fokusere på ressourcer hos børn, unge og familier.
• sikre sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde
• sikre en rettidig, koordineret og helhedsorienteret støtte
• forebygge at problemer bliver så store, at indgriben er nødvendig
• sætte ind med støtte til børn og unge med særlige behov så tidligt som
muligt og mindst muligt indgribende i samarbejde med forældre, familie
og så vidt muligt i nærmiljøet
• hjælpe de unge til at få en god overgang til voksentilværelsen og til at
hjælpe og klare sig selv
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