BØRNE- OG UNGEPOLITIK
OMSORG OG
TRYGHED
"Vi skal blive klar til
verden"

"Vi skal alle kunne
få den hjælp, vi har
brug for"
"Vores stemme er
vigtig, og vi vil
gerne inddrages i
ting, der vedrører
vores liv"

Alle børn og unge
skal have
mulighed for at
indfri deres
potentiale

"Sammen er vi
stærkere"
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"Vi skal alle
være en del af et
fællesskab"
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UDDANNELSE OG
KLAR TIL FREMTIDEN

"Vi skal møde
hinanden med et
smil - om vi så er
barn eller voksen"

"Uanset hvor vi
vokser op i
Kalundborg, skal
vi have gode
muligheder for et
trygt liv"

"Vi skal
udfordres, så vi
bliver så dygtige,
som vi kan"
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Vision

Statements fra
børn og unge i
Kalundborg
Kommune

Fem
kerneværdier

OMSORG OG TRYGHED

TRIVSEL OG SUNDHED

Børn og unge mødes af engagerede og nærværende voksne,
som hører og ser dem hver dag
Forældrene er de vigtigste voksne og de primære omsorgspersoner i et barns liv
Forældrene betragtes som værdifulde samarbejdspartnere om at
skabe de bedste forudsætninger for børn og unges omsorg,
tryghed og udvikling
Børn og unge og deres forældre mødes med åbenhed, dialog og
anerkendelse
Børn og unge sættes i centrum, hvor der tales med barnet eller
den unge i stedet for om barnet eller den unge
For at sikre de bedste rammer for børn og unge arbejdes der
målrettet for at styrke vidensdeling og et højt tværfagligt niveau

Børn og unge mødes med en sundhedsfremmende og forebyggende
indsats
Børn og unge oplever, at der reageres med det samme på tegn på
faldende fysisk, psykisk eller social trivsel hos dem
Børn og unges selvværd fremmes - fagligt, personligt og socialt
Børn i dagtilbud, på skoler og i specialtilbud sikres trygge rammer
Børn og unge mødes med fokus på deres kompetencer - i hjemmet, i
dagtilbuddet, på skolen og i deres fritidsliv; det er et voksenansvar at
sikre alle børns optimale udvikling
Børn og unge oplever, at der tilrettelægges en hverdag i dagtilbuddet
og på skolen med bevægelse og afveksling

"Vi har brug for, at de voksne i vores liv
er anerkendende, tilstede og
forstående. For eksempel er det
meget rart, når man bliver spurgt,
hvordan ens dag har været"

LEG OG LÆRING

UDVIKLENDE FÆLLESSKABER

Børn og unge mødes af dygtige voksne, som kan guide,
støtte, vejlede og udfordre dem på deres eget niveau
Der udvikles miljøer, der fremmer børn og unges lyst til at
lege og lære
Børn og unges nysgerrighed, engagement og motivation
stimuleres
Der tilbydes et meningsfuldt fritidsliv til alle børn og unge
Børn og unge oplever undervisning i inspirerende læringsrum
såsom Kalundborgs unikke natur

Alle børn og unge er forskellige, og hvert barn rummer muligheder
og ressourcer, som kan bringes i spil i fællesskabet
Børn og unge er en del af et sundt fællesskab, der bygger på
nærvær, gensidig respekt og anerkendelse
Børn og unge mødes af dygtigt personale, som kan guide, støtte og
vejlede til, at barnet indgår i fællesskaber
Leg og læring foregår i fællesskab

"Det er vigtigt at have følelsen af at
være i et fællesskab, hvor man er
god nok, som man er"

UDDANNELSE OG KLAR TIL FREMTIDEN
Børn og unge uddannes og dannes, så alle kan og vil realisere drømme og håb for
fremtiden
Børn og unge tager et ansvar for egen læring og et medansvar for det samfund, de
lever i
Børn og unge oplever medbestemmelse og demokratisk deltagelse
Unge føler sig klædt på til at træffe valg om uddannelse og beskæftigelse gennem
vejledning, sparring og de gode overgange
Børn og unge kan navigere og udtrykke sig i en foranderlig verden

