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Børne- og Ungepolitik 2014 – 2017
Børne- og Ungepolitikken er en overordnet politik indeholdende værdier og mål for arbejdet med
børn og unge i Aalborg Kommune. Børne- og Ungepolitikkens værdi og mål implementeres via bl.a.
nedenstående strategier og politikker. Link til politikker: http://www.aalborg.dk/politik/politikker

Udviklingsstrategi for børn, unge og familier med særlige behov

Sundhedspolitik
Handicappolitik

Udviklingsplan på 0-5 års området
Kulturpolitik

Bæredygtighedsstrategi
Integrationspolitik

Natur, Park og Friluftspolitik
Fritidspolitik

Pårørendepolitik
Uddannelsesstrategi

Ungestrategi
Frivilligpolitik

Forord
Det er ønsket, at Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik 2014-2017 skal danne en fælles platform og
sætte retning for indsatserne i Aalborg Kommune, således at der også i de kommende år vil være fokus på
det gode børne- og ungeliv.
I Aalborg Kommune er der en vision om at skabe en god og bæredygtig indsats for alle børn og unge.
Politikken bygger på de målsætninger og rettigheder for børn og unge der er beskrevet i lovgivningen og
internationalt. FN´s Børnekonvention er central. Politikken skal ligeledes fokusere på Regeringens opsatte
2020 mål.

Indledning
Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik indeholder det værdisæt, som gælder for alt arbejde med og
omkring alle børn og unge i kommunen. Barnet og den unge skal være i fokus i alle indsatser og arbejdet
skal understøtte familiernes ressourcer.
I Aalborg Kommunes ses børn og unge som ligeværdige mennesker med ligeværdige rettigheder til at blive
set, hørt og opleve sig betydningsfulde. Børn og unge er fra begyndelsen kompetente med en iboende vilje
til aktiv kommunikation og social deltagelse. Børn og unge lærer i sociale relationer, og de er afhængige af
nærværende og kompetente professionelle i alle kommunes tilbud.
Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014-2017 skal medvirke til at styrke det tværsektorielle og
tværfaglige samarbejde i kommunen. Udmøntningen af Børne- og Ungepolitikken sker igennem
underliggende strategier og politikker i kommunen.

Formål
Børne- og Ungepolitikken skal skabe sammenhæng og helhed for børn og unge. Børne- og Ungepolitikken
skal være i tråd med det faglige arbejde i alle kommunes tilbud.

Værdier og mål for arbejdet med børn og unge i Aalborg Kommune
Grundlaget for et godt børneliv i Aalborg Kommune skal hvile på et velfungerende samarbejde mellem den
enkelte familie og kommunen, hvad enten kommunen er i skikkelse af eksempelvis sundhedsplejersken,
vuggestuepædagogen, læreren eller rådgiveren.


Alle børn og unge skal opleve et miljø, hvor der er fokus på sociale fællesskaber for at skabe
trivsel, læring og udvikling for det enkelte barn/ung
Børn og unge der trives og er aktive i et socialt fællesskab har de bedste forudsætninger for
indlæring og for personlig og social udvikling. Derfor skal der i alle Aalborg Kommunes indsatser
være fokus på at opbygge sociale fællesskaber, trivsel og på forebyggelse af mistrivsel.



Alle børn og unge skal mærke, at de tages alvorligt og lyttes til
Børn og unge har krav på medbestemmelse og indflydelse på eget liv. Samarbejdet mellem de
professionelle og børn og unge skal bygge på gensidig respekt og åbenhed. Børn og unges
synspunkter kan ofte være forskellige fra de voksnes. Det er væsentligt, at de voksne lytter til
synspunkterne og tager dem alvorligt.



Alle børn og unge skal have mulighed for at tilegne sig de nødvendige kompetencer og få
opbygget det fundament, der gør dem i stand til at mestre hele livet – herunder få en
uddannelse, komme i beskæftigelse mv
Uddannelse er et helt afgørende parameter for børn og unges trivsel og muligheden for at klare sig
senere i livet. Alle medarbejdere i Aalborg Kommune har et fælles ansvar for, at børn og unge gives
optimale forudsætninger for at få en uddannelse.



Alle børn og unge skal opleve, at der er helhed og sammenhæng i Aalborg Kommunes indsatser
Der lægges vægt på at sikre helhed og sammenhæng i børn og unges liv. Derfor skal alle overgange
i børn og unges liv fx fra dagtilbud til skole foregå trygt og velforberedt. Derudover lægges der vægt
på at sikre helhed og sammenhæng, således at de børn og unge, som har særligt brug for det, får
den rigtige hjælp så tidligt og koordineret som muligt. I arbejdet inddrages familien og netværket
samt evt. frivillige, ligesom børn og unge altid inddrages i beslutninger, der vedrører dem.



Alle børn og unge skal opleve, at bæredygtighed og hensynet til natur og miljø tænkes ind i alle
indsatser
Børn og unge i Aalborg Kommune skal vide, hvad det vil sige at sætte fokus på en bæredygtig
udvikling, og hvordan de selv kan bidrage hertil. Bæredygtighed handler om at overgive kloden til
næste generation i en bedre stand – derfor starter indsatsen for en bæredygtig udvikling hos byens
børn og unge. Det er helt afgørende, at børn og unge i Aalborg Kommune gøres parate til at
overtage ansvaret for et bæredygtigt Aalborg.

