TÆTTERE PÅ DET GODE LIV
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BØRN OG UNGE

VISION
Alle børn og unge i Vordingborg
Kommune trives og udvikler sig
personligt, fagligt og socialt. Som
fundament for god livskvalitet skal de
opnå et højt selvværd med glæde og leg
som vigtige hjørnesten.
Alle børn og unge føler sig
betydningsfulde i sig selv og i
fællesskabet. Lysten til at lære, at
dygtiggøre sig og være nysgerrig på
verdens mangfoldighed skal opøves, så
de er klar til at mestre livet.

POLITISKE MÅLSÆTNINGER
Sundhed, trivsel og læring
 Vi drager omsorg for børn og unges
fysiske og psykiske sundhed og
dannelse, så de kan udvikle stærke
personlige, faglige og sociale
kompetencer.
 Vi er opmærksomme på tidlig
opsporing og indsats – så alle børn
gives det bedste afsæt for
nysgerrighed, leg og læring.
 Vi skaber læringsmiljøer, som giver
alle børn og unge succesoplevelser,
samtidig med at deres lyst til at lære
styrkes.
 Vi sikrer, at alle børn og unge møder
en bred vifte af uddannelses- og
karriereveje.

Identitet, fællesskaber og demokrati
 Vi anerkender alle børn og unge for
hvem, de er og det, de kan. Alle
oplever, at det nytter at gøre sit bedste.
 Vi skaber inkluderende fællesskaber
og tager hensyn til det enkelte barns
deltagelsesmuligheder i samværet
med andre.
 Vi lærer alle børn og unge at bidrage til
de fællesskaber, de indgår i og at
forstå sammenhængen mellem ansvar,
frihed, ret og pligt i et demokratisk
samfund.

Faglig og anerkendende dialog
 Vi møder alle børn og unge og deres
familier med høje forventninger og vi
ser forældrene som rollemodeller, der
udviser nærvær, definerer normer og
god adfærd i samvær med andre.
 Vi anerkender forældrene som den
vigtigste ressource i børnenes liv og for
at have det primære ansvar for
børnenes udvikling og trivsel.
 Vi indbyder til dialog og samarbejde
med forældre om deres børns fysiske
og psykiske sundhed, dannelse og
udvikling.
 Vi arbejder engageret, vidensbaseret
og fagligt kompetent.
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ØNSKET EFFEKT
 Flest mulige børn og unge udvikler sig
og trives i deres lokale miljø.
 Flere helhedsorienterede indsatser, for
at sikre trygge overgange.
 Flere forebyggende og opsporende
indsatser, der sikrer at færre børn
ender i eller fastholdes i udsatte
positioner.
 Løbende nærme os eller fastholde
egne og landspolitiske måltal for hele
området under hensyntagen til lokale
forhold.

Effekter og mål beskrives nærmere i den
samlede strategi for 0-18 års området
samt i handleplaner for de enkelte
områder.

Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2019
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