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Forord
Assens Kommunes Børne- og Ungepolitik favner alle børn og unge fra 0 til 25 år. Både
dem, der kan og vil selv, og dem, der har brug for en hjælpende hånd. Politikken handler
om hele barnets og den unges liv - i hjemmet, dagtilbuddet, skolen, ungdomsuddannelsen, arbejdspladsen og fritiden. Børn og unges behov er forskellige både individuelt og
i forhold til alder, og deres udvikling og dannelse er en dynamisk proces, som skabes i
relation med andre. Børn og unge gør det bedste, de kan.
Børne- og Ungepolitikken er også til de voksne. Forældrene er de vigtigste i barnets og
den unges liv. De skaber grundlaget for tilknytning, tryghed og læring. Det betyder, at
forældrene har et stort ansvar og er vigtige rollemodeller. De fagprofessionelle og de voksne, som børn og unge møder i deres fritid, spiller ligeledes en vigtig rolle i børn og unges
personlige, sociale og faglige udvikling. Derfor er involvering af voksne og samarbejde
mellem dem afgørende.
Politikken er en ambition, der beskriver, hvilket grundlag for udvikling vi ønsker at skabe sammen med børn og unge i Assens Kommune. Politikken skal bruges til at sætte
retning og prioritere i hverdagen. Børne- og Ungepolitik understøtter Assens Kommunes
overordnede Vision 2030 - Med vilje og hjerte og skal ses i tæt sammenhæng med lovgivning og øvrige politikker og strategier i Assens Kommune.
Det er ambitionen, at politikken imødekommer både de muligheder og udfordringer, som
børn og unge står overfor netop nu. Børn og unges fysiske og mentale sundhed, krav til
øgede kompetencer og klimadagsordenen kalder på en styrket indsats fra os alle.
Politikken er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem børn, unge, fagprofessionelle og
politikere i Uddannelse, Børn og Familie. Dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner
i Assens Kommune har bidraget til en markedsdag, hvor børn og unge præsenterede
deres bud på, hvad det gode børne- og ungeliv i Assens Kommune er. Børnene og de
unges stemmer, viden fra fagprofessionelle og nyere forskning danner grundlag for Børneog Ungepolitikken.amarbejde mellem børn, unge, fagprofessio- nelle og politi
Børne- og Ungepolitikken gælder fra 1. september 2020.

Mogens Mulle Johansen
Formand for Uddannelse, Børn og Familie

Vedtaget i Byrådet den XXXX 2020
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Den sammenhængende Børne- og
Ungepolitik
Børne- og Ungepolitikken bidrager til, at børn og unge oplever den gode barndom og ungdom som et
grundlag for at lykkes - også senere i voksenlivet. Børn og unge er forskellige, og derfor er der en særlig
opmærksomhed på, at børn, unge og familier i sårbare positioner får den præcise hjælp, de har brug for
til at mestre livet.
Børn og unges liv er her og nu, og samtidig er de med til at præge og skabe vores fælles fremtid. Derfor
skal vi som voksne handle klogt, ansvarligt og engageret i mødet med børn og unge, uanset om det er
som forælder, pædagog, lærer eller nabo.
I Assens Kommune skaber vi sammen udviklingsrum, hvor børn og unge indgår i meningsfulde og sunde
fællesskaber, hvor de lærer og oplever, at de lykkes og er betydningsfulde.
Vi tror på, at børn og unge dannes, trives og udvikler sig i relation og samspil med andre. Det relationelle
børnesyn er integreret i den tilgang, fagprofessionelle har i mødet med børn og unge.
På baggrund af dialogen med børn, unge, forældre, fagprofessionelle og politikere er der udvalgt fire centrale politiske målsætninger, der rammesætter og skaber sammenhæng for de næste års arbejde med
børn og unge i Assens Kommune:
De fire politiske målsætninger er:
• Tillid, læring og fællesskaber
• Selvværd, krop og natur
• Teknologi, dannelse og demokrati
• Sammenhæng – lokalt og globalt
De fire politiske målsætninger suppleres med pejlemærker, der sætter retning for den udvikling, vi vil skabe som grundlag for børn og unges trivsel, udvikling, læring og dannelse.
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Tillid, læring og fællesskaber
Børn og unge udvikler sig personligt og socialt i relation med andre. De har tillid til voksne, og voksne har tillid til dem. Børn og unge tager medansvar for eget liv og læring, og
de lærer at tage konsekvenserne af deres valg og handlinger – afhængig af alder.
Børn og unge gør sig umage, lærer og udfolder deres evner og skaberkraft, uanset om
det er rettet mod leg, fag, sport, teknik eller kultur. Nogle gange er faglige kompetencer
forudsætningen for at udvikle personlige og sociale kompetencer, andre gange er det
omvendt.
Børn og unge indgår i og skaber mangfoldige og betydningsfulde fællesskaber. Her
udvikler de sig og lærer, samtidig med at de bliver set og hørt, danner venskaber,
bidrager og oplever, at de lykkes og hører til.
Den udvikling, vi skaber, er, at:
• børn og unge udvikler tillid og gode og givende relationer
•	børn og unge har mulighed for at lære, og de udfolder deres evner fagligt,
kreativt, sportsligt, kulturelt og teknisk
• børn og unge indgår i betydningsfulde og forpligtende fællesskaber

6

Børne- og Ungepolitik - Assens Kommune

Selvværd, krop og natur
Selvværd er barnets og den unges anerkendelse af egen værdi – som den man er.
Det handler om personlige egenskaber og om evnen til at deltage og bidrage i fællesskaber: hjemme, i dagtilbud, skole, ungdomsuddannelse, arbejdslivet og i fritiden. Børn
og unge oplever mening i det at være et menneske.
Børn og unge udvikler sig og lærer gennem krop, sanser og i relationer. Læringsmiljøer
- både ude og inde – understøtter børn og unge i at bruge kroppen og hele sanseapparatet. Kroppen er grundlag for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer.
Der er dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder.
Mennesket er tæt forbundet med naturen, og denne forbindelse skal forstærkes gennem væren og læring i naturen. Assens Kommune har en livsbekræftende mangfoldig
natur tæt på – en natur, der har en helt særlig værdi for børn, unge og voksne både i
forhold til sundhed, læring og æstetik. Den natur sætter vi endnu mere i spil i fremtiden.
Den udvikling, vi skaber, er, at:
• børn og unge får et grundlag til at udvikle et sundt selvværd
•	børn og unge har mulighed for at bruge deres krop og sanser og får styrke
og læring i læringsmiljøer både ude og inde
•	naturen er integreret i børn og unges liv gennem leg, læring
og sundhedsfremme
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Teknologi, dannelse og demokrati
Børn og unge møder verden med personligt, fagligt og socialt selvværd og begår sig
etisk og dannet, uanset om det er i den analoge eller digitale verden.
Børn og unges dannelse sker gennem udvikling af sunde karaktertræk gennem opvæksten. De skal en dag kunne stå på egne ben og mestre både medgang og modgang og agere i en global verden.
De voksne er rollemodeller for børn og unge, og det betyder, at vi er troværdige og
støttende og dermed en inspiration til børn og unges dannelse.
Allerede fra de er små, tilegner børn og unge sig forudsætninger og færdigheder til at
deltage aktivt i et demokratisk samfund.
Den udvikling, vi skaber, er, at:
•	børn og unge lærer at begå sig kompetent og dannet i både den
analoge og digitale verden
•	børn og unge styrkes i at tænke entreprenant og innovativt og få
bæredygtige idéer
• børn og unge oplever at have medbestemmelse og medansvar
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Sammenhæng - lokalt og globalt
Børn og unge oplever sammenhæng og tryghed i de overgange, de møder på deres
vej, uanset om de er små eller store.
Børn og unge er nysgerrige og modige. De har en hånd i ryggen, mens de udvikler sig
og lærer - også af modgang - så de kan mestre voksenlivets kompleksitet.
Børn og unge bevæger sig fra små, trygge fællesskaber til nationale og globale fællesskaber. Det starter på den lokale legeplads og udvikler sig til den store verden, hvor
bl.a. FN`s 17 Verdensmål er fælles pejlemærker.
Den udvikling, vi skaber, er, at:
•	forældre og fagprofessionelle samarbejder helhedsorienteret om børn og unges
trivsel, udvikling, læring og dannelse
•	værne om det nære og lokale fællesskab, der hen ad vejen åbner sig til
nationale og globale fællesskaber med udsyn og perspektiv
•	børn og unge lærer om bæredygtig udvikling samt aktivt, lokalt og globalt
medborgerskab

Fra politik til handling

Fra politik til handling
Børne- og Ungepolitikken er både en ambition og en intention, og den er rammesat af Servicelovens
§ 19, stk. 2, hvor der står:
Byrådet skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for
børn og unge med behov for særlig støtte.
Børn og unge med handicap er også omfattet af Assens Kommunes Handicappolitik.
Samtidig understøtter Børne- og Ungepolitikken Assens Kommunes Vision 2030 - Med vilje og hjerte:
Vi tror på, at alle børn og unge har en plads i fællesskabet. Børn og unge udvikler sig både
fagligt, personligt og socialt på vejen mod et voksenliv, hvor de trives og forsørger sig selv.
Børne- og Ungepolitikken suppleres med strategier og handleplaner som fælles værktøj, når vi går
fra ord til handling. Børne- og Ungepolitikken skal vokse og udvikle sig i fællesskaber, og alle har et
ansvar for, at det sker.
Børne- og Ungepolitikken revideres efter fire år – én gang i hver valgperiode.
Børne- og Ungepolitikken med strategi- og handleplan vil fremgå af Assens Kommunes hjemmeside
www.assens.dk.
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