
Børne-, Unge- og Familiepolitik

Fælles ansvar - fælles indsats
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INDLEDNING
Et godt hverdagsliv er afgørende for alle 
børn, unge og familier i Hjørring Kommu-
ne uanset social og kulturel baggrund. En 
tryg og sund start på livet skaber bedre 
muligheder for at vokse op og udfolde sig 
i fællesskaber med andre. 

Vi ved fra forskningen, at en helhedsorien-
teret indsats i forhold til det enkelte barn, 
den enkelte unge eller familie er med til at 
sikre gode udviklingsbetingelser både her 
og nu samt i et livsperspektiv. 

Vi har derfor en forventning og forhåb-
ning om, at vi i Hjørring Kommune har 
fokus på - i fællesskab - at skabe rammer, 
der gør det muligt for alle at få et me-
ningsfuldt og godt liv. 

Det skal denne Børne-, Unge- og Familie-
politik være med til at sikre.

På baggrund af Børne-, Unge- og Familie-
politikken er det op til de enkelte afdelin-
ger og institutioner at omsætte politikken 

til praksis gennem sektorpolitikker, strate-
gier og indsatser. Børne-, Unge- og Fami-
liepolitikken er dermed den overordnede 
paraply for Børne- og Undervisningsfor-
valtningens områder.

Børne-, Unge- og Familiepolitikkens for-
mål er at beskrive den fælles politiske ret-
ning, vi arbejder ud fra i hverdagen.

Politikken skal samtidig sikre en sammen-
hæng mellem den generelle indsats, den 
forebyggende og den særlige indsats 
overfor udsatte børn, unge og familier.

Endelig skal Børne-, Unge- og Familiepo-
litikken give alle borgere og medarbej-
dere på skole-, dagtilbuds- og børne- og 
familieområdet en forståelse for, hvordan 
vi arbejder med børn, unge og familier - 
både i vores strategier og indsatser og 
ikke mindst i vores handlinger.

Hjørring Kommunes børne-, unge- og 
familiesyn beror på, at forældrene har an-

svaret for deres børn. Hjørring Kommune 
har et medansvar for - i et tæt samarbejde 
med forældrene - at styrke barnets sunde 
udvikling og hvert familiemedlems trivsel. 

Hjørring Kommune står derfor til rådig-
hed med faglig viden og kompetencer 
for i samarbejde med forældrene at sikre 
børn den bedst mulige opvækst. Det be-
tyder, at vi alle har et fælles ansvar for at 
give vores børn, unge og familier rammer 
og muligheder for, at de kan udfolde sig i 
eget liv og i fællesskaber. 

Grundtanken i Børne-, Unge- og Familie-
politikken er, at der skal være sammen-
hæng og helhed i tilbud til alle børn, unge 
og familier, og at vi som kommune har en 
positiv og anerkendende tilgang til den 
enkelte borger.

Politikken beskriver fem temaer, som er 
udvalgt gennem et bredt samarbejde 
mellem forældre, børn/unge og medar-
bejdere. 

Politikken er godkendt af Byrådet i 2018.

Jesper Carlsen
Direktør for Børne- og 
Undervisningsforvaltningen

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

Venlig hilsen
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VÆRDIGRUNDLAG

TEMAER

Børne-, Unge- og Familiepolitikken 
bygger på tre værdier:

Hjørring Kommune ser alle borgere som 
mennesker, der har ret til gode og trygge 
rammer, som giver udviklingsmuligheder 
og passende udfordringer. 

Børn, unge og familier skal have mulighed 
for at udvikle sig til robuste og livsduelige 
mennesker, så de mestrer livet. Indflydelse 

I arbejdet med at udvikle politikken er der af de involverede udpeget fem temaer, som alle er 
centrale for arbejdet med at understøtte værdierne. De fem temaer er: Fællesskab, Sundhed, 
Forældresamarbejde, Medborgerskab, Læring og trivsel.

på egen tilværelse anses som en afgøren-
de værdi for det enkelte menneske.

Hjørring Kommunes holdning er, at alle 
mennesker har evner og styrker, som lø-
bende bliver udviklet i samspil med de 
omgivelser og fællesskaber, de indgår i. 

Robusthed: 

Evnen til at registrere og tåle egne 
følelser - evnen afhænger af kvaliteten 
i de relationer, man har indgået i.

Livsduelighed: 

Evne og lyst til at tage ansvar for eget liv - at 
være handledygtig i forhold til at håndtere 
det samfund den enkelte er en del af.

Mestring af livet: 

Evne til at håndtere ændrede betingelser 
og bevare egen integritet. Herunder evnen 
til at respektere og imødekomme 
menneskers forskellighed.

Børne-, Unge- og Familiepolitikken sætter retningen for de mål og strategier, der er på skole-, dagtilbuds- og børne- og 
familieområdet. Børne-, Unge- og Familiepolitikken er dermed overliggeren, der er med til at sikre sammenhæng mellem 
de forskellige områders politikker.

Børne-, Unge- og Familiepolitikken
Fællesskab · Sundhed · Forældresamarbejde · Medborgerskab · Læring og trivsel

Fælles Ansvar
Brobygning og overgange · Inklusion · Tværfagligt distriktssamarbejde

SKOLE DAGTILBUD BØRN OG FAMILIE
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FÆLLESSKAB

6

TEMA: Fællesskab

Fællesskab betyder, at alle skal kunne 
være med. 

Familien er et betydningsfuldt fællesskab 
for et barn. Dertil kommer de øvrige be-
tydningsfulde fællesskaber, som barnet 
gennem dagtilbud, skole og fritids- og 
foreningslivet indgår i. 

Dagpleje, daginstitutioner og skoler skal 
på baggrund af løbende evalueringer 
tage synlige initiativer til at skabe inklu-
derende miljøer. Formålet er at forbedre 
trivslen og modvirke ensomhed, mobning 
eller udelukkelse fra fællesskabet. 

Fællesskaber skal kunne rumme mang-
foldighed, så børn, unge og familier kan 
deltage uanset fysiske, psykiske og sociale 
udfordringer. Når man deltager i mangfol-
dige fællesskaber, har man mulighed for 
at opleve forskellighed. Derigennem kan 
man opnå en forståelse for sig selv og an-
dre, så man bliver i stand til at udvise inte-
resse og omtanke for andre.

I Hjørring Kommune ønsker 
vi at skabe muligheder og rammer 
for gode fællesskaber.
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SUNDHED

8

TEMA: Sundhed

Sundhed rummer både fysisk og mental 
sundhed. Trivsel og velvære er en væsent-
lig del af muligheden for at udvikle sig 
som menneske. 

Forudsætningen for den enkeltes udvik-
ling afhænger af, at børn, unge og famili-
er tager medansvar for egen sundhed og 
trivsel. Forældre, såvel som skoler og insti-
tutioner, er ”sundhedsforbilleder” for børn 
og unge og har dermed stor indflydelse 
på deres sundhed. 

Alle børn skal have viden om og adgang 
til rådgivning om psykisk og fysisk sund-
hed.

I Hjørring Kommune ønsker vi 
at fremme lighed i sundhed - uanset 
social og kulturel baggrund.
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FORÆLDRESAMARBEJDE
10

TEMA: 
Forældresamarbejde

Forældre er de mest betydningsfulde 
mennesker i børnenes tilværelse såvel 
hjemme som i de øvrige sammenhænge, 
som børnene indgår i. 

Alle børn og unge er afhængige af deres 
forældre. Derfor er det vigtigt, at Hjørring 
Kommunes medarbejdere møder foræl-
dre, der har brug for information, rådgiv-
ning eller hjælp, med respekt. 

Vi ser forældrene som væsentlige samar-
bejdspartnere. Samarbejdet er forankret i 
gensidig respekt med det formål at skabe 
de bedste udviklingsmuligheder for bar-
net.

I Hjørring Kommune har vi 
fokus på og prioriterer samarbejdet 
mellem forældre og Hjørring 
Kommunes medarbejdere
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MEDBORGERSKAB

12

TEMA: 
Medborgerskab

Medborgerskab er en væsentlig del af et 
demokrati, hvilket kræver, at man som 
borger tager ansvar i et samfundsmæssigt 
perspektiv.

Børn og unge skal derfor klædes på til at 
være en aktiv del af vores demokratiske 
samfund.

Børn, unge og familiers meninger, syns-
punkter og forslag anerkendes og inddra-
ges så vidt muligt i beslutninger, der har 
indflydelse på deres hverdag.

Medborgerskab baseres på grundlæg-
gende værdier som dialog, accept, re-
spekt og åbenhed. Det er de værdier, vi 
skal møde hinanden med.

I Hjørring Kommune ønsker vi, 
at den enkelte borger har mulighed 
for at deltage i og påvirke 
lokalsamfundet. 



1514

LÆRING OG TRIVSEL

14

TEMA: 
Læring og trivsel

Læring og trivsel er to væsentlige, gen-
sidigt afhængige forudsætninger for et 
godt liv. Børn, unge og familier skal derfor 
have mulighed for både faglig, social og 
personlig udvikling af kompetencer. 

Alle børn og unge skal udfordres, så de læ-
rer og trives, så godt de kan, uanset social 
og kulturel baggrund.

For at forebygge at børn og unge kommer 
ud i kriminalitet, er der en sammenhæn-
gende plan i forhold til ungdomskrimina-
litet.

Det er afgørende for børn og unges læring 
og trivsel, at de møder dygtige og kom-
petente medarbejdere med pædagogisk 
indsigt. Derfor er der fokus på kompeten-
ceudvikling af ledere og medarbejdere.

I Hjørring Kommune ønsker vi at 
skabe optimale muligheder for børn, 
unge og familiers læring og trivsel.



Hjørring Kommune
Børne- og Undervisningsforvaltningen
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Telefon 72 33 33 33
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk
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Fundamentet for Hjørring Kommunes Børne-, Unge- og Familiepolitik bygger på 
FN’s børnekonvention, som blev vedtaget i 1989. Den kan betragtes som børnenes 
”grundlov”. Konventionen har til formål at fremme børns rettigheder generelt og in-
deholder borgerrettigheder og politiske rettigheder såvel som økonomiske, sociale 
og kulturelle rettigheder.  

FNs Børnekonvention sikrer børns ret til:

A: at få opfyldt grundlæggende rettigheder (som f.eks. mad, sundhed og et sted at bo).

B: at udvikle sig (via f.eks. skolegang, fritid og information).

C: at blive beskyttet (mod f.eks. krig, vold, misbrug og udnyttelse).

D: at have medbestemmelse (som bl.a. indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed).

Børne-, Unge- og Familiepolitikken skal sikre, at hele børne- og ungeområdet 
bliver inddraget for at sikre en forebyggende og tidlig indsats, rummelighed og 
sammenhæng mellem sektorer, områder og indsatser. Børne-, Unge- og Familie-
politikken er et lovmæssigt krav jf. afsnit 4, kapitel 6 § 19 i Lov om social service.

Læs mere

Find øvrige politikker og strategier for børne- og undervisningsområdet på 
www.hjoerring.dk/børneungepolitikker


