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Forord
I Hjørring Kommune har vi i fællesskab 
udviklet en ny ambitiøs politik, der sæt-
ter en fælles retning for udviklingen af 
dagtilbudsområdet i de kommende år. 
Politikken er blevet til i et tæt samarbejde 
mellem forældre, ledere, medarbejdere, 
forvaltning og politikere.

Dagtilbudspolitikken henvender sig til 
alle, der arbejder på dagtilbudsområdet 
i Hjørring Kommune og til andre, der har 
interesse for udviklingen af kommunens 
dagtilbud.

Politikken skal sikre, at vi skaber de bedst 
mulige rammer og prioriteringer for vores 
yngste børns udvikling, læring, trivsel og 
dannelse. Afsættet for dagtilbudspolitik-
ken er Børne-, Unge- og Familiepolitikken 
i Hjørring Kommune, dagtilbudsloven og 
den nye styrkede pædagogiske læreplan. 

Forskning viser, at dagtilbud af høj kvalitet 
har stor betydning for børn både på kort 
og på lang sigt. Derfor er det centralt, at 
vi hele tiden arbejder på at udvikle kvali-
teten i dagtilbuddene, så vi skaber ram-

merne for et godt børneliv, der sikrer alle 
børn lige muligheder og ruster dem til 
fremtiden.

Vores fælles indsats for at udarbejde 
denne dagtilbudspolitik giver det bed-
ste grundlag for, at vi sammen kan styrke 
kvaliteten i det pædagogiske arbejde og 
understøtte det gode læringsmiljø for 
kommunens yngste børn. 

Politikken skal nu omsættes til virkelighed 
på en måde, der giver mening for det en-
kelte dagtilbud. Jeg glæder mig til at se 
politikken leve og har stor tillid til, at den 
bliver til gavn for alle vores børn. 

Tak til alle, der har givet deres bidrag til 
politikken, og rigtig god arbejdslyst i det 
fortsatte arbejde!

Mai-Britt Beith
Formand for Børne-, Fritids- og 
Undervisningsudvalget

Venlig hilsen

Godkendt i Byrådet i 2019.
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Mål for dagtilbudsområdet i Hjørring Kommune
De fem strategiske mål

FÆLLESSKAB
Alle børn oplever at være en 

betydningsfuld del af mangfoldige 
og inkluderende børnefællesskaber.

FORÆLDRESAMARBEJDE
Forældre og dagtilbud er forpligtet 
til i fællesskab at styrke børnenes 

læring, trivsel og dannelse.

SUNDHED
Alle børn oplever fysisk 

sundhed, mental sundhed 
og trivsel.

MEDBORGERSKAB
Alle børn udvikler sig som aktive og 

ansvarlige medborgere i et demokratisk 
og bæredygtigt samfund.

LÆRING OG TRIVSEL
Alle børn deltager i et udviklende 

miljø, hvor der er fokus på alle børns 
læring, trivsel og dannelse.

VÆRDIGRUNDLAG

I Hjørring Kommune har alle børn ret til gode, lærende og 
trivselsfremmende rammer i deres dagtilbudsliv. Alle børn har evner 

og styrker, som løbende skal opdages og udvikles i samspil med andre 
i de fællesskaber, som børnene er en del af i dagtilbuddet.

Alle børn skal have mulighed for 
at udvikle sig som robuste og livsduelige 

mennesker, der mestrer livet.

og der er tæt sammenhæng mellem de 
fem mål, der er fælles for alle dagtilbud i 
Hjørring Kommune. 

Det enkelte dagtilbud vil sammen med 
forældrebestyrelse, forældreråd og MED- 
udvalg arbejde med deres oversættelse 
af de strategiske mål til konkrete mål og 
indsatser. I samarbejde med forvaltningen 
vil dagtilbuddet løbende følge op på og 
evaluere mål og indsatser. 
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Dagtilbudspolitikken består af et værdi- 
grundlag og fem strategiske mål for dag-
tilbudsområdet i Hjørring Kommune.

De fem mål beskriver et fælles kommunalt 
ambitionsniveau med afsæt i temaerne i 
Børne-, Unge- og Familiepolitikken: Fæl-
lesskab, Sundhed, Forældresamarbejde, 
Medborgerskab og Læring og trivsel. 

Dagtilbudspolitikken har et bredt fokus, 
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Fællesskab

I Hjørring Kommune ønsker vi at skabe 
muligheder for gode børnefællesskaber 
for alle børn. Gode fællesskaber er præget 
af mangfoldighed, tolerance og respekt. 
Alle børn skal opleve at være inkluderet i 
fællesskaber. Det giver børnene de bedste 
muligheder for at udvikle sig som robuste 
og livsduelige mennesker.

MÅL: 
Alle børn oplever at være en 
betydningsfuld del af mangfoldige 
og inkluderende børnefællesskaber.
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Sundhed

I Hjørring Kommune ønsker vi at fremme 
lighed i sundhed, uanset børnenes sociale 
og kulturelle baggrund. Velvære og triv-
sel er væsentligt for børnenes læring og 
udvikling. Derfor skal dagtilbuddet give 
alle børn mulighed for at leve et sundt og 
aktivt børneliv, der skaber bevidsthed om 
fysisk og mental sundhed.

MÅL: 
Alle børn oplever fysisk sundhed, 
mental sundhed og trivsel.
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Forældresamarbejde

I Hjørring Kommune ønsker vi at priori-
tere et godt forældresamarbejde. Vi ser 
forældrene som ligeværdige og betyd-
ningsfulde samarbejdspartnere. Derfor 
skal samarbejdet mellem forældrene og 
dagtilbuddet være gensidigt forpligtende 
og præget af dialog, engagement og re-
spekt med det formål at skabe de bedste 
lærings- og udviklingsmuligheder for alle 
børn.

MÅL: 
Forældre og dagtilbud er forpligtet 
til i fællesskab at styrke børnenes 
læring, trivsel og dannelse.
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Medborgerskab

I Hjørring Kommune ønsker vi, at alle børn 
udvikler sig som demokratiske medbor-
gere. I dagtilbuddet skal børnene mødes 
med anerkendelse, respekt og åbenhed, 
uanset baggrund, køn, alder og kultur. Det 
enkelte barn skal høres, tages alvorligt og 
bidrage til udvikling af bæredygtige fæl-
lesskaber.

MÅL: 
Alle børn udvikler sig som 
aktive og ansvarlige medborgere 
i et demokratisk og bæredygtigt 
samfund.
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Læring og trivsel

I Hjørring Kommune ønsker vi at skabe de 
bedste muligheder for et godt børneliv, 
hvor alle børn får mulighed for at lære, 
trives og dannes, uanset social og kultu-
rel baggrund. Derfor er det afgørende, 
at børnene møder kompetente og enga-
gerede pædagogiske medarbejdere og 
ledere, der samarbejder som et professi-
onelt læringsfællesskab om at skabe et 
udviklende læringsmiljø.

MÅL: 
Alle børn deltager i et udviklende 
miljø, hvor der er fokus på alle børns 
læring, trivsel og dannelse.



Hjørring Kommune
Børne- og Undervisningsforvaltningen
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Telefon 72 33 33 33
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk
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