Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik for Odsherred Kommune 2016
Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik i Odsherred Kommune er baseret på den
grundlæggende forudsætning at alle børn og unge har ret til et udfordrende, udviklende og
sammenhængende børneliv og de bedst mulige forudsætninger for et selvstændigt og
meningsfuldt voksenliv.
Familie, netværk og fagfolk er væsentlige for børns læring og trivsel. Det er afgørende, at alle
samarbejder tidligt og forebyggende i forhold til børn og unge, som har brug for særlige
indsatser.
Børnepolitikken er bygget op af en vision og 4 målsætninger, som er grundlaget for de konkrete
handlinger i vores dagtilbud, skoler, fritidstilbud og på socialområdet.

Vision for Børn og Unge i Odsherred Kommune 2017 - 2021
”Børn og unge i Odsherred Kommune er medborgere, der bidrager
til mangfoldige fællesskaber, som de er en naturlig del af. Fra
første færd møder de omsorg, en tryg tilknytning og gode
læringsmiljøer; de er glade, sunde og har selvværd. Muligheder og
indsatser for børn og unge i Odsherred Kommune gør, at de
udvikler sig til at få det bedste ud af livet. De er lokalt forankrede
- med globalt udsyn”.

Læring og livsduelighed
Børn og Unge er trygge og møder omsorg. De er motiverede for læring og bliver
selvstændige ved at:
Opbygge viden, færdigheder og kompetencer
Have en naturlig plads i fælles lege- og læringsaktiviteter
Møde nærværende, deltagende og engagerede voksne
Afstemme sig med omverdenen

Forpligtende fællesskaber
Børn og unge er en del af stærke, meningsfulde og forpligtende fællesskaber,
hvor forskellighed er en styrke. Fællesskaberne udmærker sig ved at:
Der er ”højt til himlen” og stor rummelighed, mangfoldighed og udvikling
Børn og Unge inddrages ligeværdigt
Vi tør tale sammen og er løsningsorienterede
Alle udvikler positive selvbilleder - med afsæt i fællesskabet.
Sundhed og trivsel
Børn og unge er fysisk, psykisk og socialt sunde. Det er de fordi:
De har god og nær tilknytning til primære omsorgsgivere
Spiser sundt, bevæger sig og indgår i gode læringsmiljøer
De har venskaber og mulighed for at være sig selv
De anvender og sætter pris på den særlige natur, kultur og historie i
Odsherred
Nysgerrighed og mod
Børn og unge er nysgerrige og modige. De er lokalt forankrede i Odsherreds
”baghave”, men har et globalt udsyn. De får det bedste ud af livet fordi de:
Opsøger muligheder og går nye veje
Tilbydes mange og alsidige udfoldelsesmuligheder, der appellerer til dem
Møder voksne der er undersøgende sammen med barnet/ den unge.
Møder en tilpas blanding af støtte og udfordringer
Udmøntning og opfølgning
Politikken suppleres med en handleplan for konkretisering af målsætningerne og der foretages
en evaluering hvert 2. år.
Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik evalueres i 2019

