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FORORD 

I Tårnby Kommune lægger vi vægt på at skabe en helhedsorienteret og sammenhængende indsats, som 
omfatter alle børn og unge fra 0-18 år. 

Med denne nye helhedsorienteret, sammenhængende og koordinerede Børne- og ungepolitik er der skabt et 
godt fundament for at sikre alle børn og unge i Tårnby Kommune et trygt, udfordrende og udviklende børne- 
og ungdomsliv.  

Formålet med den nye politik er at skabe et fælles syn på børn og unge, og en fælles retning for arbejdet 
med børn og unge. Den nye politik udgør et fundament for hele børne- og ungeområdet, og skal give 
inspiration og afsæt for et frugtbart og tillidsfuldt samarbejde med børn, unge og forældre i hele 
organisationen – fra det politiske niveau til den enkelte medarbejder.  

Børnepolitikken er udtryk for Kommunalbestyrelsens værdier, mål og hensigter for alt arbejde med børn og 
unge i kommunen. 

Når der i Børne- og ungepolitikken står ”vi”, menes der Kommunalbestyrelsen, som med politikken sætter 
rammerne for alle kommunens medarbejdere, når de i deres arbejde har direkte eller indirekte kontakt med 
kommunens børn og unge. 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget Børne- og ungepolitikken ultimo 2018 gældende fra 2019 – 2022. 

Med ønsket om god fornøjelse med læsningen. 

På vegne af Kommunalbestyrelsen 

Allan Andersen   

Borgmester 
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VISION 

 

 

  

Børn og unge i Tårnby Kommune skal udvikle sig 
personligt, fagligt og socialt, så de får mod på livet 
og på deltagelse i et demokratisk samfund, hvor 
centrale værdier er ligeværdighed, fællesskab og 
solidaritet. 
 
Alle børn og unge skal være en del af 
fællesskabet.  
 
Ethvert barn og ung har unikke egenskaber, 

interesser, evner og læringsbehov.  
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VÆRDIGRUNDLAG 

 

I Tårnby Kommune ønsker vi, at vores børn udvikler sig til livsduelige og 
nysgerrige mennesker, der har mod på livet og har lyst til at lære.  

 

Tårnby kommune støtter i samarbejde med forældrene børnenes 
færdigheder og kompetencer til at møde verden og livet som stærke, 
sociale og robuste mennesker, der tror på sig selv og tager ansvar for 
eget liv og for fællesskabet. 

 

 

Børnepolitikken er det kompas, vi navigerer efter, når vi omsætter 
børnepolitikken til praksis, hvad enten vi arbejder som medarbejder, 
som leder, som konsulent eller som chef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores samarbejde med børn, unge 
og deres familier bygger på 
følgende værdier, som alle 
kommunens medarbejdere, der har 
med børn og unge at gøre, skal 
understøtte gennem det daglige 
samvær og gennem de metoder, 
der anvendes: 

Demokrati:  
Udvikle en forståelse som bygger 
på ligeværd, fællesskab og 
ansvarlighed 
 
Dannelse:  
Bidrage til udvikling af 
selvstændighed, medbestemmelse, 
empati og livsduelighed, samt evne 
til at forhold sig kritisk og 
reflekterende til sig selv og 
omverden 
 

Deltagelsesmulighed og inklusion:  
Have respekt for og indlevelse i 
menneskers forskelligheder og 
kultur 
 
Samarbejdsevne:  
Kunne indgå kompromiser og 
anerkende andres meninger og 
holdninger 
 

Selvværd: 
Føle sig accepteret som den man 
er og kunne handle i 
overensstemmelse med sin 
overbevisning 
 

Livsglæde:  
Understøtte selvværd, selvtillid og 
motivation som drivkraften i ens 
virke  
 
Ansvarlighed:  
Tage ansvar for egne handlinger og 
respektere andres meninger og 
værdier  
 
Anerkendelse: 
Alle børn skal mødes af 
professionelle voksne, der forstår 
barnet og den unges perspektiv 
 

Koordineringsevne: 
Skabe faglige løsninger, der sikrer 
sammenhæng og koordinering for 
borgerne 
 

 

 

Tårnby Kommune vægter inddragelse af 
børnenes stemme højt med det formål, at de får 
mest mulig medbestemmelse over deres ønsker 
for fremtiden sammen med deres forældre 
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MENNESKE- OG LÆRINGSSYN  

Menneskesyn  
Ethvert barn og ung har unikke egenskaber, interesser, evner og læringsbehov. Børn og unge skal opfattes 
som aktive individer med viden, drømme, meninger og perspektiver for fremtiden. Det betyder konkret, at de 
skal involveres og have relevante erfaringer med indflydelse på egen situation.  

Sårbare børn og unge, herunder børn i udsatte positioner, skal sikres bedst mulige opvækstvilkår, så de så 
vidt muligt kan opnå samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres 
jævnaldrende.  

Forældrene er de vigtigste voksne for børn og unge og derfor hovedansvarlige for deres liv, udvikling og 
opvækst. 

Familier og børn er medskaber af egen velfærd og vores udgangspunkt, vores centrum for praksis. 

 

Læringssyn 
Da hvert barn er unikt implicerer det forskellige læringsstile, som igen fordrer variation i tilgange, metoder og 
indhold. Med udgangspunkt i kommunens menneskesyn arbejder vi konsekvent med vores børn og unges 
nærmeste udviklingszone. 

Alle børn skal blive så dygtige, som de kan. Det gælder personligt, fagligt og socialt.  

Når børn og unge er i proces, lærer de. Det er derfor en forudsætning, at børn og unge er aktive i 
læringsprocessen. Legens elementer som motivation, nysgerrighed, afprøvning,  
eksperimenterende tilgange, fordybelse, koncentration, fantasi og forestillingsevne er også  
vigtige elementer i en god læreproces. Læring med trivsel som fundament er forbundet med fællesskaber og 
relationer, social inkluderende praksis og et righoldigt sprog. Læring sker i alle arenaer i lege, aktiviteter, 
refleksioner og hverdagsrutiner. 
 

Digital Kompetence 
Alle børn skal være digitalt kompetente, og lære både digitale færdigheder og digital dannelse. 
Digital dannelse opnås i samspil og dialog mellem børn, forældre og professionelle ved at indgå i trygge og 
værdiskabende samspil med andre mennesker i den virtuelle verden. Det gøres ved, at børn lærer at 
forholde sig positivt, men også kritisk til andre digitale brugere, og nøje overveje egne og andres intentioner, 
grænser, handlinger og udtryksformer i den virtuelle virkelighed. 

 

Digitale færdigheder opnås både hjemme og i institutionslivet, og er vigtige for at kunne begå sig i et hurtigt 
udviklende samfund. Alle børn skal sikres lige muligheder for at udvikle de nødvendige færdigheder gennem 
leg og arbejde med digitale enheder. 

 

TEMAER FOR MÅL OG HANDLINGER  

I det følgende vil vi angive de mål og handlinger vi ser inden for forskellige temaer, som understøtter vores 
vision, værdigrundlag, menneske- og læringssyn og digital dannelse.  
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SOCIALE KOMPETENCER 

 

Vi lægger vægt på: 

 at give børn og unge erfaringer med at være sammen med 

andre 

 at børn og unge får indarbejdet de etiske og moralske 

værdier, der er grundlaget for vores samfund som et 

naturligt udgangspunkt for deres aktiviteter  

 at børn og unge respekterer hinandens forskelligheder og 

grænser 

 at børn og unge kan sætte grænser for sig selv og kende 

egne behov 

 at børn og unge oplever tryghed og samhørighed i et miljø 

uden mobning 

 at børn og unge omgives af nærværende, tillidsvækkende 

og omsorgsfulde voksne  

 at medarbejdere og forældre har ansvaret for at skabe 

respekt for sociale og kulturelle forskelle 

 

 

 

 

 

 

Vi vil skabe rammer som 
understøtter: 

 

 at medarbejderne i børnenes 

og de unges hverdag tager 

ansvar for og støtter børnene i 

at skabe og udvikle sociale 

kompetencer 

 
 børn og unge i at etablere og 

vedligeholde venskaber og 

sociale relationer 

 
 børn og unges forståelse og 

respekt for andre 

 
 børn og unges respekt for 

forskellige livsværdier og 

kulturer 

 
 børn og unges mulighed for at 

udforske nye måder at handle 

på i forholdet til andre 

 
 at børn og unge lærer at 

samarbejde med hinanden og 

får mulighed for at deltage i 

demokratiske processer 

 
 at børn og unges 

omgangstone og sproglige 

formåen udvikles med respekt 

for andre mennesker 
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Sundhed og livsstil 

 

Vi lægger vægt på: 

 

 at udvikle forståelse for levevilkårenes og livsstilens betydning 

for såvel sundhed, trivsel og livskvalitet 

 i samarbejde med forældrene at sikre et højt bevidsthedsniveau, 

om sund levevis og gode fornuftige sundhedsvaner  

 at lære børn og unge vigtighed af at fremme egen og andres 

sundhed, livskvalitet og livsglæde 

 at skabe fysiske rammer, der indbyder og motiverer til aktiv leg, 

fysisk aktivitet og motorisk udvikling 

 at fremme og udvikle børns viden og glæde ved smag, sunde 

kostvaner og måltider 

 at sikre indsatser til fremme af børn og unges mentale sundhed 

med fokus på familieliv, social og faglig udvikling  

 at bruge naturen som mental sundhedsfremmende arena, med 

fokus på involverende deltagelse og etablering af sociale 

relationer og fællesskaber 

 at styrke børn og unges trivsel ved at fremme kognitiv, 

følelsesmæssig og social udvikling 

 

 

 
  

V 

 

 
Vi vil: 

 

 give børnene og de unge 

viden om sunde og alsidige 

kostvaner 

 

 være gode rollemodeller, der 

kan virke motiverende for børn 

og unge samt deres familier  

 

 skabe gode rammer for en 

aktiv bevægelseskultur, som 

understøtter, at børnene er 

fysisk aktive 

 

 udsætte og forebygge alkohol, 

rygning- og rusmiddeldebut 

 

 ind tænke sundhed der hvor 

kommunen møder børn og 

unge, således at uligheden i 

sundhed bekæmpes 

 

 styrke flere børn og unges 

deltagelse i fritidsaktiviteter 

med henblik på at skabe nye 

sociale relationer og øget 

trivsel 
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UDVIKLING OG LÆRING 

 

Vi lægger vægt på: 

 

 at børn gives mulighed for læring i alle kommunale institutioner 

og nærmiljøer, hvor børn og unge færdes 

 at forældre inddrages og er de vigtigste medspillere i en 

succesfuld udvikling og læring hos den enkelte 

 at medarbejderne, der dagligt arbejder med børn og unge, tager 

ansvar for at skabe et læringsmiljø for det enkelte barn i 

fællesskabet 

 at medarbejderne, der arbejder med børn og unge, giver plads 

og rum til aktiviteter, der giver mulighed for at udvikle potentialer 

og anerkender og støtter dem i dette 

 at alle børn og unge gives mulighed for at blive så dygtige, de 

kan  

 at fremme børn og unges forståelse for professionel viden og 

praksis  

 

 

 
  

 

 

Vi vil: 

 

 have at den viden, vi ønsker at 

bibringe børnene, er relevant 

og føles motiverende for dem 

 

 give børn og unge mulighed 

for medindflydelse i en 

læreproces, hvor der bliver 

lagt vægt på forskellige 

kulturelle og læringsmæssige 

erfaringer 

 

 sikre, at de medarbejdere, der 

har med børn og unge at gøre, 

kompetenceudvikles, så de 

hele tiden er i 

overensstemmelse med 

samfundsudviklingen og de 

nye relevante faglige tiltag 

 

 give børn og unge mulighed 

for fordybelse på alle niveauer 

 

 agere relationskompetente 

som muliggør etablering af 

læringsfællesskaber 

 

 have at den enkelte 

medarbejder skal være lydhør, 

medlevende og engageret i 

barnet og den unges hverdag 

og fremstå som rollemodel 
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BØRN OG UNGE I UDSATTE 
POSITIONER 

 

Vi lægger vægt på:  

 

 at forældre er grundstenen og medskabende af børn og unges 

liv og velfærd 

 at familier med børn og unge, der har et særligt behov, tilbydes 

tidlig professionel, forebyggende og koordineret indsats 

 at børn og unge i udsatte positioner, så vidt det er muligt, får 

samme tilbud som deres jævnaldrende 

 at børn og unge i udsatte positioner så vidt muligt støttes og 

hjælpes i nærmiljøet 

 at styrke børn og unges kompetencer og udvikling i forhold til 

deres særlige behov 

 at alle kommunale institutioner, der har med børn og unge at 

gøre, skaber inkluderende fællesskaber 

 

 
  

 

 
Vi vil: 

 

 arbejde helhedsorienteret og 

tværgående 

 

 arbejde tværfagligt og 

forebyggende med børn, unge 

og deres familier i centrum 

 

 målrette vores tilbud til den 

enkeltes behov og muligheder 

for udvikling 

 

 skabe åbenhed om 

organisationens mål og 

rammer 

 

 skabe faglig udvikling for de 

medarbejdere, der til daglig 

beskæftiger sig med disse 

børn og unge 

 

 sikre forældrenes 

medinddragelse som et vigtigt 

fundament for børnenes 

udvikling 
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KRIMINALPRÆVENTIV 
INDSATS  

Vi lægger vægt på: 

 

 at indsatsen over for ungdomskriminalitet fremmer målsætningen 

i Børnepolitikken 

 at den kriminalpræventive indsats sker i et tværsektorielt- og 

flerfagligt samarbejde 

 at det enkelte forebyggelsesteam er et centralt omdrejningspunkt 

for det kriminalpræventive arbejde  

 at det kriminalpræventive arbejde løbende opkvalificeres og 

kendskabet til deres eksistens og handlemuligheder udbredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Vi vil: 
 

 

Vi vil: 

 

 sikre, at de enkelte 

forebyggelses team laver 

tidlige, handlingsorienteret og 

forældreinddragende 

indsatser. 

 

 sikre, at det opsøgende 

arbejde fremmes og 

intensiveres ved fokus på flere 

opsøgende indsatser. 

 

 sikre, at der arbejdes for 

udvikling af 

sammenhængende 

fælleskommunale tilbud, 

indsatser og handlemuligheder 

i forhold til børn og unge, som 

ikke umiddelbart synes at 

være en del af et traditionelt 

børne- og ungefællesskab. 

 

 styrke samarbejdet på alle 

niveauer, så enhver 

medarbejder, institution og 

afdeling ser sammenhægen i 

egen indsats og målet for 

fællesskabet. 

 

 sikre, at kommunens 

forbyggende indsatser er 

synlige og tilgængelige for 

kommunens børn, unge og 

forældre. 
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HELHED OG 
SAMMENHÆNG 

Vi lægger vægt på: 

 

 at lederne skal sikre, at borgerinddragelse er så meget i fokus, at 

medarbejderne udlever det i deres daglige arbejde 

 at medarbejderne skaber sammenhænge og muligheder på 

tværs af alle overgange i børn og unges liv 

 at alle er med til at skabe helhed og kontinuitet i børn og unges 

liv 

 at ethvert skift i børn og unges liv skal være præget af størst 

mulig tryghed  

 at vi alle er særlig opmærksomme på børn og unge i udsatte 

positioner, specielt ved ændring af deres livsvilkår 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Vi vil: 

 

 sikre, at ledere tænker borgere 

og det omkringliggende 

samfund ind som aktive 

partnere i opgaveløsningen 

 

 sikre, at medarbejderne i alle 

institutioner, der har med børn 

og unge at gøre, samarbejder 

med det enkelte barn i 

centrum 

 

 sikre, at alle institutioner tager 

stilling til, hvordan overgange i 

børn og unges hverdag og liv 

håndteres 

 

 sikre, at alle kommunale 

institutioner, der har med børn 

og unge at gøre, følger op på 

kommunens børnepolitik i 

deres læreplaner 
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EFTERSKRIFT 

Den helhedsorienterede og sammenhængende Børne- og ungepolitik er en politik for alle børn og unge i Tårnby Kommune.  

Politikerne har med børnepolitikken tydeliggjort mål og retning for Tårnby Kommunes arbejde med børn, unge og deres familier, 
hvor sammenhæng og samskabelse er i fokus. 

Alle voksne omkring børnene og de unge – forældre, politikere, ledere, professionelle og familiens netværk – har et fælles ansvar 
for at føre politikken ud i livet.  

Gennem en fælles og velkoordineret indsats vil politikken gøre en reel forskel.  

Alle initiativer, strategier og handleplaner skal tage deres afsæt i den sammenhængende Børne- og ungepolitik.  

 

Børne- og Kulturforvaltningen, december 2018 
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