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Indledning

Formålet med Nyborg Kommunes børne- og ungepolitik er at give alle børn og unge mulighed for at 
udvikle og udfolde sig og blive livsduelige mennesker i et fællesskab.
Politikken gælder for alle børn og unge i Nyborg Kommune. Det er et fælles ansvar, at børn og unge 
trives.
Børne- og ungepolitikken sætter den fælles retning for arbejdet med børn og unge. Den røde tråd i 
arbejdet med børn og unge fremkommer ved, at dagtilbuds- og skolepolitikken herefter sætter ram-
merne for det daglige arbejde i dagtilbud og skoler. 
Politikken skal medvirke til at skabe sammenhæng mellem tiltag på hele børne- og ungeområdet. 
Dens succes skal måles på, om vi i fællesskab formår at omsætte ordene til handling og tænke poli-
tikken ind som en naturlig del af hverdagen.
Børne- og ungepolitikken er blevet til i en inddragende proces i efteråret 2018, som har involveret 
Byrådet og særligt Social- og Familieudvalget samt Skole- og Dagtilbudsudvalget, Det fælles Kom-
munale Elevråd, Ungdomsrådet, repræsentanter fra ungdoms- og fritidsklubberne, repræsentanter 
fra forskellige råd, forældre, medarbejdere og ledere. Udsagnene i taleboblerne i politikken kommer 
fra børn og unge, der har været med i processen. Sammen har de sat deres aftryk på den retning og 
ramme, som arbejdet med børn og unge skal være præget af de kommende år.
Vi håber, at I tager godt imod politikken, og at den kan være med til at skabe de bedste muligheder 
for trivsel, læring og udfoldelse for børn, unge og deres familier i Nyborg Kommune. Vi ved, at det 
kræver en målrettet indsats af alle parter fra politikere, ledere, medarbejdere, børn og unge samt 
deres forældre. Vi ser frem til dette samarbejde.

Kenneth Muhs
Borgmester

Anja Kongsdal
Formand for Social- og Familieudvalget
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Vores vision

Børne- og ungepolitikken udtrykker den vision og de værdier, der ligger til grund for alt arbejde med 
børn og unge i Nyborg Kommune. Politikken skal derfor ses som en paraply for den samlede indsats 
på børne- og ungeområdet, og den går på tværs af fagområder og afdelinger. Politikken spiller sær-
ligt sammen med dagtilbuds- og skolepolitikken og sundhedspolitikken.

Børne- og ungepolitikken

Børn trives, lærer 
og udvikles som deltagere 

i fællesskaber

Dagtilbuds- og 
skolepolitikken

Sundheds-
politikken

• Lege- og læringsmiljøer af 
høj kvalitet

• Omsorg, tryghed og trivsel
• Forpligtende samarbejde 

med familien
• Helhed og sammenhæng
• Inkluderende fællesskaber

• Børn og unge i mere bevægelse
• Sunde måltider
• Tidlig opsporing
• Tilbud til overvægtige børn
• Sund som ung
• Sund i Arkaden
• Robuste unge
• Stå stærkt
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Mødet med børn, unge og deres forældre

Hvert barn har behov for at blive set, hørt og forstået, for at udfolde sine personlige og sociale poten-
tialer.
Gennemgående for alle børn og unge er, at de vigtigste ak-
tører er forældrene og det nære netværk. Det er forældrene, 
der sikrer, at deres børn har de bedste vilkår for at blive livs-
duelige mennesker, der er i stand til at indgå i samfundet og i 
fællesskabet. 
I de tilfælde, hvor forældre og det nære netværk ikke er i 
stand til at gribe rettidigt ind, er det de fagprofessionelle, der skal understøtte og eventuelt iværksæt-
te indsatser omkring barnet eller den unge – altid i et samarbejde med forældrene.
Alle fagprofessionelle er forpligtede til at handle ud fra nedenstående udsagn: 

Børn og unge skal mødes…
• af voksne som aktivt understøtter, at de lærer 

og udvikler sig i sunde, betydningsfulde og 
positive fællesskaber.

• med forståelse og anerkendelse af, at de ud-
vikles og lærer forskelligt – og har forskellige 
potentialer og ressourcer

• med en grundlæggende tro på, at de gør det 
bedste de kan

• med anerkendelse af den de er
• med tillidsfulde voksne, som hjælper dem, når 

de møder udfordringer

Vi vil derfor:
• se muligheder og fokusere på det, der virker 

og ønskes opnået for barnet og den unge

• inddrage børn og unge i de lege- og lærings-
miljøer og aktiviteter, der er i deres hverdag

• have engagerede børn og unge, der søger ind-
flydelse, bidrager og tager ansvar 

• understøtte børn og unge i at have tillid til, at 
de har potentiale og muligheder for dem selv 
og i fællesskabet

»De kan jo ikke bare  
lave regler for os, hvis de ikke 

ved, hvordan vi har det.«
- Udsagn fra elev.
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Forældre skal mødes…
• med tydelige forventninger i en kultur, der læg-

ger op til samarbejde, engagement og delta-
gelse i deres børns liv

• med anerkendelse af, at de vil deres barn det 
bedste, og at Nyborg Kommune vil det samme

• med forventning om, at de har et primært 
ansvar for opdragelse, og med et ønske om at 
løfte opgaven sammen i dagtilbud og skole

Vi vil derfor:
• gøre det tydeligt, at vi i fællesskab har et an-

svar for børn og unge, hvor både forældre og 
kommune har gavnlige ressourcer

• have tydelige forventninger til forældrene om 
deltagelse i deres barns/unges liv i de kom-
munale tilbud, samt at de understøtter deres 
barns/unges deltagelse og udfoldelse i fælles-
skaberne

• vedligeholde og udvikle en kultur, der inviterer 
til samarbejde og deltagelse

• tage de vanskelige dialoger med forældrene, 
når behovet er der

• have et højt og koordineret informationsniveau 
mellem forældre, børn og unge og de fagpro-
fessionelle, der er omkring familien. Det er 
både en opgave for de fagprofessionelle og 
forældrene

Mødet med netværket
• børn, unge og familier skal altid mødes med 

et ønske og forventning om, at ressourcerne i 
deres netværk inddrages aktivt

Vi vil derfor:
• se netværket som en ressource, der systema-

tisk skal inddrages og deltage i arbejdet med 
det enkelte barn og ung

5



Arbejdet med trivsel - fem temaer

Vi har valgt, at der i de kommende år skal sættes fokus på fem temaer, som vi mener er helt afgøren-
de for, at vores vision kan ses og mærkes i hverdagen, hvor børn og unge er.
Vi står fast på, at en forebyggende og tidlig indsats for barnet og den unge har betydning for resten af 
barnets/den unges liv. Det fokus er centralt i alt hvad vi gør.
Vi skal fortsætte arbejdet med den gode kvalitet i Nyborg Kommunes tilbud til børn 
og unge med kompetente fag- professionelle samt evidens-, forsknings- og 
vidensbaserede indsatser, som er med til at sikre, at alle børn og unge får et 
godt dag-, skole- og fritidstil- bud. 

Inkluderende 
fællesskaber

Helhed 
og sammen-

hæng

Lege- og  
læringsmiljøer 
af høj kvalitet

Forpligtende 
samarbejde 
med familien

Omsorg, 
tryghed og 

trivsel

Børn trives, 
lærer og udvikles 
som deltagere i 

fællesskaber
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Lege- og læringsmiljøer af høj kvalitet

Alle børn og unge skal være en del af udfordrende, inspireren-
de og varierede lege- og læringsmiljøer, hvor leg og læring i 
fællesskabet er fundamentet.

Vi vil derfor:
• møde børn og unge med ambitiøse forvent-

ninger, da vi ved, at vi udvikler os bedst, når vi 
bliver opmuntret og udfordret

• understøtte at der er plads til at »fejle«. At 
»fejle« giver ny læring, som er vigtig - også i at 
understøtte selvtilliden og selvværdet

• have lege- og læringsmiljøer, der er med til at 
understøtte, at de unge træffer kvalificerede 
valg omkring deres femtid

• have fagprofessionelle der er nærværende og 
indgår i relation med børnene og de unge

»Man kan lære 
og ha‘ det sjovt samtidig.«

- Udsagn fra elev.

»Man kan godt 
lære noget, mens man leger.«

- Udsagn fra elev.
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Omsorg, tryghed og trivsel
Det skal være trygt at vokse op i Nyborg Kommune. Børn og unge skal derfor understøttes i et sundt 
og trygt liv gennem hele deres opvækst og i deres forskellige møder med de kommunale tilbud. 

»Vi kan ikke altid løse konflikterne 
selv. Vi har brug for lærerne, men 
de har ikke tid, vi skal jo lære.«

- Udsagn fra elev.

Vi vil derfor: 
• have fokus på børn og unges sociale og mentale trivsel
• have fokus på børn og unges brede sundhed gennem forebyggel- 

se af afhængighed af rusmidler (rygning, alkohol, stoffer og medicin)
• understøtte børns motoriske og sproglige udvikling
• understøtte børn og unge, der i en kortere eller længere periode har behov for dette i tæt  

samarbejde med forældrene
• understøtte familier, der i en kortere eller længere periode har  

behov for det
• guide børn og unge i valg af fritids- og kulturaktiviteter,  

hvor de kan prøve sig selv af i andre fællesskaber
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Helhed og sammenhæng

Vi tænker allerede i helhed og sammenhæng, og det skal vi blive ved med for det er af afgørende 
betydning for børn, unge og deres familie. 

Vi vil derfor:
• have tydelig og god overlevering af viden om barnet/den 

unge i overgangen fra et tilbud til et andet
• koordinere og sikre sammenhæng på tværs af flere indsatser til barnet, 

den unge eller familien
• udvikle kvaliteten af samarbejdet på tværs af de fagprofessionelle

»Vigtigt med tryghed, 
der hvor man er.«

- Udsagn fra elev.

Forpligtende samarbejde med familien
Vi vil i dialog og samarbejde med børn, unge, forældre og deres netværk. Det er helt afgørende for alt 
vores arbejde i alle de tilbud, som børn og unge går i. 

Vi vil derfor:
• understøtte et aktivt og engageret forældresamarbejde, 

der bygger på dialog, respekt, forventningsafstemning 
og ansvar

• bruge de mangfoldige ressourcer, der er i familien, netværket og forældregrupper

»De voksne skal være rare, 
åbne, gode til at lytte og til at 

snakke med.«
- Udsagn fra elev.
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Inkluderende fællesskaber
Vi arbejder for, at alle børn og unge skal have en plads i fællesskabet. Vi ved, at sunde, betydnings-
fulde og positive fællesskaber er afgørende for trivsel og læring. Vi ved, at børn og unge der er i 
trivsel og deltager i fællesskaber modarbejder mobning.

»De voksne skal forstå, hvor 
vigtigt det er, at have venner - 

alle skal have en ven.«
- Udsagn fra elev.

Vi vil derfor:
• udvikle og vedligeholde en kultur, hvor der er højt til loftet og trygge rum for fællesskaber, og 

hvor forskellighed bliver værdsat og imødekommet
• understøtte at børn og unge skal have mulighed for at skabe relationer til hinanden
• forebygge og reducere mobning i det tilbud, som barnet/den unge deltager i og digitalt
• have fokus på inkluderende løsninger, der giver børn og unge med behov for en særlig indsats 

mulighed for at blive i deres nærmiljø
• understøtte at forældrene har en særlig opgave i at støtte et fællesskab, hvor alle børn og 

unge har mulighed for at deltage
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Fra politik til virkelighed

Børne- og ungepolitikken henvender sig til alle kommunens børn, unge og deres familier samt politi-
kere og fagprofessionelle. 
Set fra et borgerperspektiv kan politikken bruges til at få indsigt i hvilken retning og værdier, der arbej-
des med på børne- og ungeområdet. 
De fagprofessionelle skal bruge politikken som retningsanvisende for tilrettelæggelse af det daglige 
arbejde med børn og unge og deres forældre. 
Iværksættelsen af indsatser og planlægning af nye projekter, skal tilrettelægges med udgangspunkt i 
politikkens retning. Der arbejdes efter, at politikken hele tiden holdes op imod de politiske ønsker, ak-
tuelle udfordringer, aktiviteter og økonomi, så den røde tråd i arbejdet med børn og unge fastholdes.
Social- og Familieudvalget har ansvaret for politikken, men udmøntningen af den sker på tværs af 
politiske udvalg og afdelinger i kommunen. 
Socialafdelingen vil i samarbejde med Børneafdelingen, Skole- og Kulturafdelingen samt Sundheds- 
og Omsorgsafdelingen løbende følge op på arbejdet med børne- og ungepolitikken.
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