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Læsevejledning
Den Sammenhængende Børnepolitik omfatter alle børn og unge i Brønderslev Kommune. Betegnelsen barn/børn anvendes som en samlet betegnelse uanset alder.
Politikken er værdibaseret, og beskriver et fokuseret og kvalitativt ståsted, som understøtter alle
børn i at udvikle deres potentiale, styrke deres livsmod og opleve sig som en del af et fællesskab.
Målet for den enkelte er at opbygge robusthed til at mestre livet og blive aktive borgere i et
demokratisk samfund.
Politikken har fire værdibaserede overskrifter, som fungerer som en paraply, og som sætter en
fælles retning. Den er samtidigt retningsanvisende for, hvordan der i hverdagen arbejdes for
og samarbejdes om, at alle børn trives, udvikles og lærer. Det retningsanvisende element er
visualiseret i form af en samspilstrekant. Det er i samspillet mellem de forskellige aktører, at den
Sammenhængende Børnepolitik udspiller sig.
Samspilstrekanten ses under hver af de fire overskrifter. Først følger en værdibaseret beskrivelse
af, hvad vi sammen stræber efter. Herefter beskrives retningsanvisende, hvad det betyder ift.
samspilstrekanten.
Familie er dels barnets forældre, men også dets øvrige familie – fx bedsteforældre, en moster/
onkel mv.
Kommunale aktører er alle relevante aktører inden for den kommunale forvaltning – dvs. myndighed, dagtilbud/skoler, forebyggelse og sundhed, Ungecenter og UU samt kommunale initiativer og aktiviteter inden for Fritid & Kultur.
Netværk er barnets og familiens netværk – fx en nabo, en lærer/pædagog mv. Civilsamfund er
øvrige relevante personer og parter omkring barnet/familien - fx en håndboldstræner, aktører i
frivillige foreninger/organisationer eller almindelige, frivillige borgere.
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Forord
I Brønderslev Kommune har vi høje ambitioner for børn og unge. Vi har derfor brug for alle
gode kræfter, der kan bidrage til at forme et sammenhængende liv for børn og unge. Sammen tænker og samarbejder vi innovativt om vores kerneydelser som kommune.
Den Sammenhængende Børnepolitik er udformet, så den favner værdier og principper i eksisterende politikker og strategier – bl.a. I samspil mede borgerne, børnesyn og den særlige indsats
Varige spor. Politikken er dermed ’det fælles tredje’, som knytter en rød tråd inden for det samlede børne- og ungeområde, og som udstikker en fælles retning for samarbejder og indsatser på
både almen- og specialområdet.
I samspil med borgerne, med værdierne; nysgerrig, fællesskabende og modig, er Brønderslev
Kommunes nye, overordnede værdisæt, som er retningsanvisende for alle på tværs af forvaltninger og fagområder. Værdisættet sætter fokus på, hvordan vi som politikere, ledere og medarbejdere møder borgere, samarbejdspartnere og hinanden, og i samspil skaber nye og bedre løsninger.
www.bit.ly/2ELb1Ss
Det fælles børnesyn er derimod retningsgivende ift. alle fagprofessionelle, som arbejder med
børn og unge. Børnesynet beskriver en fælles pædagogisk tilgang funderet på et systemteoretisk
ståsted og med fokus på en relationel, inddragende og anerkendende tilgang til børn og unge.
Børnesynet er en forventningsramme til de fagprofessionelle.
www.bit.ly/2Hk1Gzq
I Varige spor er der i særligt grad fokus det tværfaglige/-sektorielle samarbejde med udgangspunkt i principperne om hverdagsliv og netværksinddragelse i bred forstand. Dette forudsætter,
at der altid tænkes, koordineres og handles helhedsorienteret, og i praksis betyder det en høj
grad af inddragelse af og samarbejde mellem kommunale parter samt netværk, lokalsamfund mv.
www.bit.ly/2C1I0Rq
I Brønderslev Kommune er ambitionen at skabe et sammenhængende børne- og ungeliv, hvor
forskellige fagligheder supplerer hinanden, og hvor der er åbenhed over for at nytænke løsninger.
Børnepolitikken åbner således op for en bevægelse fra at være leverandører af velfærd på ét
område til at være medskabere af velfærd med andre områder og samspilsparter. En sådan bevægelse handler dels om fælles retning, dels om et tydeligt, lokalt råderum og ansvar. Retning
og ambition er med børnepolitikken sat politisk, og er fælles for alle, men selve udmøntningen af
den Sammenhængende Børnepolitik skal foregå konkret i og på tværs af de kommunale forvaltninger samt ved at åbne dørene for samarbejdspartnere, hvor rollerne er mindre faste.

God virkelyst!
Mikael Klitgaard
Borgmester

Lone Birkmose Lex
Formand, Børne- og Skoleudvalget
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1. Barnet i fokus
Det gode liv med lige muligheder for alle børn skal være styrende for samarbejdet på
tværs af forvaltningsstrukturer, og fælles forståelse og nye handlemuligheder skabes i
et samarbejde med barnet i fokus.
I Brønderslev Kommune er der et åbent og tværfagligt fokus på barnets trivsel og
udvikling, og alle samarbejder med relevante aktører på tværs af sektorer og civilsamfund, og skaber sammenhæng og gode udviklingsvilkår for kommunens børn ved at
løfte i fællesskab.
Børn skal opleve, at de bliver mødt af voksne, der ser tingene ud fra flere perspektiver,
og som er bevidste om, at relation, tænkning og sprog har afgørende betydning for
dets udvikling og muligheder. Inddragelse styrker børn i at blive livsduelige og udfolde deres læringspotentiale.
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Børn og deres familier er aktive beslutningstagere i eget liv.
Med udgangspunkt i barnet skabes fælles viden og individuelle løsninger ift. den enkeltes behov
og muligheder.
Tilgangen er nysgerrig og fleksibel i samarbejdet om at skabe det gode liv for den enkelte.
Den fagprofessionelles tilgang bygger på en videns-reflekteret praksis, og fokus er på, hvorvidt
indsatserne har den ønskede effekt.
Tidlig indsats og forebyggelse sker gennem stærke børnemiljøer og gennem involvering af netværk
og civilsamfund.

2. Fælles ansvar
I Brønderslev Kommune har alle børn ret til et sundt hverdagsliv, hvor de oplever omsorg og nærvær, sammenhæng og kontinuitet i deres liv.
Overgange i børns liv skal foregå trygt og velforberedt med inddragelse af barnets
ressourcer (udviklingspotentiale) og perspektiver.
I Brønderslev Kommune oplever børn fleksible og koordinerede indsatser i et bredt
og fokuseret samarbejde mellem kommunale aktører, familie og netværk. Samarbejdet er nysgerrigt afsøgende, og har forebyggelse og fleksibilitet i fokus, så barnet er
i stand til at afsøge muligheder og være en del af fællesskabet.
Samarbejdet med og inddragelse af det lokale kultur- og fritidsliv skal indgå som et
naturligt supplement i skabelsen af det sunde hverdagsliv med bevægelse og fysisk
aktivitet.
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Forældrene er de vigtigste voksne i børns liv, og har som udgangspunkt altid ansvaret. Ved behov
for særlige indsatser skal løsningerne altid findes så tæt på barnets hverdagsliv som muligt.
Kommunale aktører samarbejder tværfagligt med fokus på barnets ressourcer og potentiale.
Med et forebyggende mindset har kommunale aktører fokus på tidlig opsporing.
Indsatser findes både i omgivelserne og i sociale netværk og relationer.

3. Udvikling i fællesskaber
I Brønderslev Kommune skal alle børn udvikle sig og lære gennem gode og sunde
relationer til andre – børn som voksne. Alle børn skal vokse op og leve i trygge, sunde
og udviklende rammer.
I Brønderslev Kommune skal alle børn indgå i fællesskaber (faglige og sociale) med
gode relationer, så de oplever sig trygge, betydningsfulde (inkluderede) og forpligtede. Fællesskaberne skal styrke og udvikle børns fysiske og mentale sundhed, så de
understøttes bedst muligt i deres udvikling til kompetente, robuste og livsduelige
børn og voksne.
Inddragelse af det lokale kultur- og fritidsliv er et naturligt element i skabelsen af betydningsfulde fællesskaber.
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Familien er barnets fundament og er afgørende for dets trivsel. Et inddragende samarbejde med
forældre og netværk omkring barnet prioriteres.
Kommunale aktører er samskabende om at levendegøre et lærende fællesskab med gode relationer
for den enkelte.
Børns lyst til at lære fremmes gennem gode læringsmiljøer og positive forventninger.
Foreninger/organisationer inddrages i samarbejdet om opbygning og styrkelse af sociale netværk
for børn.
Løsninger som bidrager meningsfuldt til barnets hverdag afsøges og udvikles sammen med ressourcer i lokalsamfundet.

4. Klar til verden
Alle børn i Brønderslev Kommune skal have mulighed for at udvikle sig til kompetente
og robuste voksne. Verdensborgere, som bliver i stand til at indgå aktivt i et demokratisk samfund.
I Brønderslev Kommune skal alle børn have trygge rammer og motiveres til læring, så
de udvikler sig, og lærer om verden og sig selv. Hvert eneste barn har potentiale til at
lære på mangfoldige måder, som fremmer kreativitet og innovation.
I Brønderslev Kommune gives alle børn mulighed for gode færdigheder og kompetencer igennem hele barndommen, og understøttes i udviklingen af kreativitet og
innovation. Der er fokus på dannelsen af det hele menneske, som mestrer livet i en
globaliseret verden.

Kommunale
aktører

BARNET
Netværk &
civilsamfund

Familie

Familien støtter barnet i at konkretisere drømmen omkring fremtiden – herunder livsduelighed og
uddannelsesmuligheder.
Kommunale aktører bidrager til at børn bliver i stand til at møde deres omgivelser og muligheder
med nysgerrighed og åbenhed, og får lyst til og mod på at realisere deres drømme.
Sammen med civilsamfund, frivillige og foreninger skaber vi mangfoldige udviklings- og læringsarenaer, som giver børn og unge indsigt og udsyn samt lyst til at deltage aktivt i forpligtende
fællesskaber.

