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Styringstrekant

Politikken tager afsæt i Sønderborg Kommunes styringstrekant. Sty-
ringstrekanten sikrer en helhedsorienteret udvikling og sammenhæng 
mellem vision og strategi, kommuneplan, politikker, planer og handlin-
ger. Som det fremgår af styringstrekanten, er ’Planer’ afledt af byrådets 
visioner.

Grundfortælling

I Sønderborg er hele Europa inden for din rækkevidde. Det er her, at 
Skandinavien og det kontinentale Europa mødes og bindes sammen. 
Storbyer som Flensborg, Hamborg og Kiel er vores tætte naboer, imens 
den veludbyggede infrastruktur med motorvej og lufthavn sikrer korte 
afstande til andre metropoler som f.eks. Berlin og København.

Vores særlige placering som naturligt knudepunkt i grænselandet har 
givet os en helt speciel evne til at samarbejde på tværs af grænser, 
kulturer og skel, og i dag bor og lever 120 forskellige nationaliteter i 
Sønderborg.

På den ene side rummer Sønderborg alle storbyens karakteristika:  
Nogle af Danmarks største globale industrikoncerner ligger her.  
Universitetets campus er landets mest internationale med studerende  
fra over 50 lande, og snakken på alverdens sprog summer i byens  
mange restauranter og caféer. Det er også i Sønderborg, at du finder 
ligeså mange kulturoplevelser og events, som der er dage i året.

Men Sønderborg er på samme tid også noget ganske andet, for vi er  
en storby midt i naturen. Her er skove, strande, bakker, lunde og søer. 
Her er 250 km krøllet kystlinje. Her er plads til udfoldelse, ro og dybde.

Grundfortællingen
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- udsigt i verdensklasse
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i naturen
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Uddannelser

Vi vil styrke Sønderborg som en stærk 
uddannelsesby med uddannelsesinstitu-
tioner, der i stigende grad skal tiltrække 
studerende og sikre kvalificeret arbejds-
kraft til erhvervslivet. Vi satser på udvik-
ling af nye og nuværende uddannelser 
med særligt fokus på internationalisering, 
digitalisering og grøn teknologi.

De seks fokusområder

Byrådets Vision og Planstrategi tager ud-
gangspunkt i hele Sønderborg Kommune 
– med områdets unikke position med 
særegne landskaber, landsbyer, byer og 
kulturhistorie. 

Byrådets tre fyrtårnsprojekter, Project- 
Zero, Byens Havn og Nordals Ferieresort, 
er udtryk for, at vi tør satse, prioritere, 
handle og gennemføre. De seks fokus-
områder er udpeget af Byrådet og skal 
skabe sammenhæng mellem den over-
ordnede vision for kommunens udvikling 
og de fokusområder samt handlinger, der 
arbejdes med på tværs af fagudvalg og 
politisk ståsted. De seks fokusområder er 
udtryk for en politisk prioritering af em-
ner, som skal sætte retning for arbejdet i 
hele Sønderborg Kommune.

Arbejdsmarked,  
videns- 

samfund og 
erhvervsklima

Grøn 
omstilling

Uddannelser Turist-
destination

Bæredygtige 
byer, lokal- 
samfund og 
fællesskaber

Et godt 
liv

Byrådets 
Vision og 

Planstrategi

Dette er Sønderborg Kommunes sammenhængen
de børne og ungepolitik. Den er et fælles værdi
grundlag og fundamentet for en sammenhængen
de indsats for alle børn og unge i vores kommune. 

Politikken skal ses som en paraply for den sam
lede indsats på børne og ungeområdet og går på 
tværs af alle fagområder og fagprofessioner, som 
har indflydelse på, at vores børn og unge får de 
bedste muligheder for at udnytte deres potential
er, trives, udvikle sig og lære. 

Vi har i Sønderborg Kommune en klar ambition 
om, at vores børn og unge skal vokse ind i voksen
livet med de bedste muligheder for at skabe sig en 
god og sund tilværelse i et demokratisk samfund.

Den sammenhængende børne og ungepolitik – 
ambitioner i øjenhøjde er et billede på, hvordan 
Sønderborg Kommune vil leve op til sine 
forpligtelser over for kommunens børn og unge 
samtidig med, at den understøtter de ambitioner 
og fokusområder, som kommunen har på området 
for børn og unge og deres familier.

Kernen

I Børn og Uddannelse er kernen at understøtte 
en god opvækst og trivsel for alle 018 årige. 

Det gør vi via en holistisk MILDtil gang, hvor 
Mestring, Involvering, Læring og Dannelse er i 
fokus. Tilgangen handler om at give børn og unge 
de bedste forudsætninger for at ud vikle sig til 
robuste, selvstændige og inkluderende individer, 
hvilket understøttes af kommunes forpligtelse 
som UNESCO Learning City. 

I Børn og Uddannelse er nøgleordet kvalitet, hvil
ket skinner igennem hele organisationen. Vi har 
høj kvalitet i alt, hvad vi foretager os, uanset om 
det handler om den pædagogiske praksis, om de 
læringsmiljøer vi tilbyder børn og unge i alle ald
re, eller om den hjælp og støtte, vi tilbyder kom
munens sårbare børn, unge og familier. Vi skaber 
resultater og går ikke på kompromis med vores 
forpligtelser og den faglige kvalitet, som borgerne 
møder i frontlinjen hos de professionelle og via 
vores tilbud; for det er i mødet med borgeren og 
via borgernes oplevelser, at kerneopgaven løses.  

Vi vil gøre det godt for børn og unge i Sønderborg 
Kommune og understøtte, at de får en god dag i et 
udviklende og lærende miljø, hvor forventninger 
og udfordringer tager udgangspunkt i den enkelte 
og dennes behov. Vi tror på børn og unge og har 
ambitioner  på deres vegne.

Indledning
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En af Sønderborg Kommunes opgaver er at skabe 
sunde, trygge og udviklingsfremmende rammer 
for kommunens børn og unge, så alle får de bedste 
muligheder for trivsel og udvikling. Det gør vi ved 
at have ambitioner på vegne af alle børn og unge 
i kommunen og ved at have fokus på lige chancer 
for alle samt udligning af betydningen af forskel
lige livsvilkår. 

For at kunne have ambitioner på vegne af alle 
børn og unge i Sønderborg Kommune er det 
vigtigt, at ambitionerne tager udgangs
punkt i det enkelte barn og den enkelte unge. Vi 
skal derfor møde alle børn og unge i øjenhøjde, 
hvilket vil sige, at vi tager udgangspunkt i, hvor 
barnet eller den unge kan have gavn af et ekstra 
skub med fokus på det, der virker. Dette for at 
barnet eller den unge støttes i at klare sig optimalt 
både personligt, socialt og fagligt. Vi lægger derfor 
også vægt på, at alle børn og unge skal trives og 
udvikle sig gennem positive relationer til både 
voksne og jævnaldrende, så vi i fællesskab hjælper 
dem til at blive så dygtige, som de kan – både 
alene og i fællesskab. 

I Sønderborg Kommune tænker vi i helheder, 
og vi ønsker at skabe hele mennesker ud fra en 
tankegang, der har fokus på 
mestring, involvering, læring og dannelse i børn 
og unges opvækst fra 0 til 18 år. Det kalder vi en 
MILDtilgang. 

MILDtilgangen skal sikre, at vi har et holistisk 
fokus, hvor det enkelte barn og den enkelte unge 
er i centrum. Det er derfor vigtigt, at vi, som 
omgås børn og unge, har ambitioner på deres 
vegne ud fra, at de nu og i fremtiden skal: 

• kunne mestre eget liv.
• involvere sig. 
• kunne opnå den bedst mulige faglige, sociale og 

personlige læring. 
• blive hele mennesker og demokratiske med

borgere. 

Den sammenhængende børne og ungepolitiks 
succes skal derfor først og fremmest måles på, 
om de voksne, der er en del af børn og unges liv, 
formår at indtænke politikkens ambitioner og 
visioner som en naturlig del af hverdagen og fast
holde fokus på at skabe lige muligheder, men med 
forskellige ambitioner, for alle kom
munens børn og unge. 

Claus Klaris
Formand for Børne og 

Uddannelsesudvalget

Forord



Nærværende politik er bygget op om fem temaer, som 
tilsammen skal understøtte Sønderborg Kommunes ambi
tion om, at vores børn og unge skal vokse ind i voksenlivet 
med de bedste muligheder for at skabe sig en god og sund 
tilværelse i et demokratisk samfund.

• Læring og udvikling
• Sundhed og trivsel
• Familieliv
• Fritidsliv
• Sammenhæng og samarbejde

Essentielt for vores børne og ungepolitik er vores børne og 
ungesyn, som er den overordnede tilgang i arbejdet og mødet 
med vores børn og unge. Børne og ungesynet skal derfor 
tænkes ind i alle politikkens temaer og vil blive præsenteret 
som det første i denne politik. 
Politikken hviler på allerede eksisterende strategier, værdier 
og politikker og er essensen af både vores politiske pejle 
mærker og målene for arbejdet med børn og unge. Politikken 
skal bidrage til, at børn og unge tænkes med hver gang, vi 
udarbejder nye politikker, strategier og handleplaner i hele 
kommunen. 

Politikken skal også bidrage til, at vi sammen arbejder for at 
fjerne eventuelle barrierer, der måtte hindre et tæt samar 
bejde om børn og unge, på tværs i kommunen og i samar
bejde med civilsamfundet. Politikken er den værdimæssige 
ramme og skal inspirere til en dialog om, hvordan vi fortsat 
udvikler fælles værdier, mål og indsatser med børn og unge i 
centrum. 

Vores ønsker med den sammenhængende børne og un
gepolitik er at sende en invitation til alle vigtige aktører i 
børn og unges liv: Jeres bidrag er afgørende for at realisere 
visionen for børn og unge i Sønderborg Kommune. Derfor 
er politikken også udarbejdet med en stor involverings

flade af forældre, medarbejdere, fagorganisationer, almene 
borgere og selvfølgelig børn og unge selv. Vi håber, at den 
sammenhængende børne og ungepolitik kan være med til at 
synliggøre, hvordan alle parter indgår, og hvor vi i fællesskab 
kan flytte os hen sammen med børnene, de unge og deres 
familier. 

Den sammenhængende børne og ungepolitik henvender sig 
til alle kommunens børn, unge, deres familie samt medarbej
dere og andre relevante aktører:

• For børn, unge og forældre kan politikken bruges til at  
få indblik i de værdier, principper og indsatser, som 
Sønderborg Kommune lægger vægt på, og de forvent
ninger vi har til samarbejdet om børn og unge i kom
munen. 

• For medarbejdere i Sønderborg Kommune er politikken 
retningsvisende og forpligtende i forhold til arbejdet 
med kommunens børn og unge. Den skal skabe en 
tydelig ramme og tilgang. 

• For andre vigtige aktører i børn og unges liv er politik
ken Sønderborg Kommunes invitation til samfundet om 
i fællesskab at skabe et godt børne og ungeliv i  
Sønderborg Kommune. 

Ambitioner i øjenhøjde
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Sønderborg Kommunes sammenhængende 
børne- og ungepolitik bygger på de grundlæggende principper i 
FN’s Børnekonvention:

• Sundhed
• Sikring af barnets interesser
• Retten til at udtrykke meninger
• Ligestilling og beskyttelse mod diskrimination
• Social sikkerhed
• Hvile og fritid 

Se www.borneraadet.dk for mere information om 
Børnekonventionen. 

Yderligere sætter politikken også rammen om Sønderborg 
Kommunes kvalitetsarbejde på dagtilbud og skoleområdet med 
fokuspunkterne:

• Læring
• Samarbejde 
• Sammenhænge 
• Kompetencer 

Se www.sonderborgkommune.dk for mere information om kvalitet i dag
tilbud og skoler – En helhedsplan for Børn og Uddannelse. 

Endelig bygger politikken på forebyggelse og tidlig indsats 
som den grundlæggende tilgang til at håndtere både kendte og 
ukendte udfordringer for børn og unge i Sønderborg Kommune. 

Se www.sonderborgkommune.dk for mere information om den tidlige 
indsats både på børne og ungeområdet samt sundhedsområdet som en 
tværgående politik.

Den sammenhængende børne og ungepolitik er gældende for 
alle kommunens børn og unge i alderen 0 til 18 år. Yderligere 
gør politikken sig gældende for sårbare unge op til 23 år, hvis de 
fortsat har brug for støtte fra kommunen. Børne og ungepoli
tikken har også snitflader til Sønderborg Kommunes ungepoli
tik, som er gældende for kommunens unge fra 1525 år.  
Hvor den sammenhængende børne og ungepolitik har sit ud
spring af serviceloven og har til formål at understøtte alle børn 
og unge, når de primært er brugere af de kommunale servicer 
som dagtilbud, skole samt særlige indsatser for sårbare børn  
og unge, har ungepolitikken fokus på unges engagement, 
hverdagsliv og uddannelsesmuligheder. Tilsammen understøt
ter begge politikker det gode børne og ungeliv i Sønderborg 
Kommune fra 025 år. 

Se www.sonderborgkommune.dk for mere information om 
ungepolitikken – Det gode ungdomsliv. 
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Børne og ungesynet i Sønderborg Kommune er båret af 
en overordnet vision om, med fokus på det hele menneske, 
at skabe de bedste livsmuligheder for børn og unge nu og i 
deres fremtidige voksenliv. Visionen er det, som vi sammen 
skal stå på tæer og række ud efter. 

Børne og ungesynet beskriver, hvordan børn og unge i Søn
derborg Kommune skal mødes og ses på af de børn, unge og 
voksne, som de omgås i deres dagligdag. 
Børne og ungesynet er derfor forpligtende for alle borgere 
i Sønderborg Kommune uanset alder, funktion og relation. 
Børne og ungesynet skal sikre, at børn og unge oplever, at 
de forventninger de mødes med, er udviklingsfremmende 
og tilsvarende deres evner og kompetencer.

Børne- og ungesyn

Alle børn og unge er unikke, 
hvilket betyder at:

• Alle børn og unge skal mødes i øjenhøjde  

• Alle børn og unge skal tilbydes målrettede tiltag, 
så de hver især kan udfolde deres individuelle 
udviklingspotentialer 

• Alle børn og unge skal kunne indgå i mangfoldige 
fællesskaber

Alle børn og unge er vigtige 
medborgere, hvilket betyder at:
• Alle børn og unge skal mødes med respekt og 

anerkendelse  

• Alle børn og unge skal ses, høres og inddrages, så 
de kan være arkitekter i eget liv 

• Alle børn og unge skal være en del af positive 
fællesskaber 

• Alle børn og unge er vores alles fremtid

Alle børn og unge har 
kompetencer, hvilket betyder at:

• Alle børn og unge har et udviklingspotentiale, som 
de skal støttes i at udvikle  

• Alle børn og unge skal mødes med fokus på deres 
individuelle ressourcer og styrker 
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”Vores ambitioner er i øjenhøjde 
for alle børn og unge”
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De forventninger, børn og unge mødes med, er afgørende for deres læring og 
udvikling. Vi skal derfor have høje ambitioner på alle børn og unges vegne, så vi 
bidrager til, at de bliver så dygtige, som de hver især kan. Dette med involvering 
af børn og unge med øje for deres forskellige forudsætninger, og at de lærer på 
forskellige måder. Derfor er det vigtigt, at alle børn og unge støttes og udfordres 
målrettet. Det gælder både børn og unge med særlige behov eller med særlige 
talenter. 

Børn og unge skal udvikle faglige og kreative kompetencer samtidig med, at de 
udvikler sig til hele, livsduelige og robuste mennesker i og uden for fællesskaber, 
så de også får gode personlige og sociale kompetencer med i bagagen til et godt 
voksenliv. 

Lysten til at lege og motivationen for at lære skal bevares og stimuleres gennem 
hele opvæksten. Hertil har fagprofessionelle og forældre som samarbejdspartnere 
en opgave i forhold til at støtte og skabe gode rammer for børn og unge. Derved 
mener vi, at også forældre har et ansvar, som sammen med alt fra kommunale 
læringstilbud til fritids og kulturtilbud, det lokale forenings, uddannelses og 
erhvervsliv skal danne rammen for børn og unges læring og udvikling fra 018 år. 
Der hvor forældre og netværk ikke har mulighed for at støtte barnet eller den unge 
tilstrækkeligt, skal professionelle understøtte, at alle får mulighed for at udvikle og 

udfolde egne potentialer. 

Læring og udvikling

“Vi tror på, at dannelse og ud-
dannelse er helt afgørende for, 
at børn og unge får det bedste 

afsæt i livet”

Målsætninger

Alle 25årige skal have gennemført en 
uddannelse, være i uddannelse eller være i 
beskæftigelse. Det betyder, at: 

• i 2030 skal mindst 90 procent af de 
25årige have gennemført en ungdom
suddannelse. 

• i 2030 skal andelen af unge op til 25 år, 
som ikke har tilknytning til uddannelse 
eller arbejdsmarkedet, være halveret. 

• alle unge under 25 år, der hverken er i 
gang med eller har fuldført mindst en 
ungdomsuddannelse har ret til at få 
en uddannelsesplan og skal gennem 
en opsøgende og opfølgende indsats 
tilbydes vejledning om mulighederne 
for at øge deres formelle kompetencer 
på kort og på længere sigt. 
 
 
 
 

Regeringen (2017): 
Aftale om bedre veje til 

uddannelse og job
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Derfor har vi fokus på

• at nødvendige målrettede indsatser sker på et tidligt tidspunkt.
• at børn og unge mødes med afstemte mål, forventninger og metoder.
• at inddrage og aktivere børn og unge i egen læring og udvikling. 
• uformelle læringsmiljøer og varieret undervisning. 
• at tilgodese børn og unges forskellige pædagogiske behov.
• at alle unge, hvis de har behov for det, skal støttes i at tage en uddan

nelse.

 

Det gør vi ved 

• at styrke forældreinddragelse og forældrekompetencer. 
• at have det enkelte barn i centrum og ved at se det unikke i hvert barn.
• at støtte op om elevinddragelse og medbestemmelse, så eleverne 

oplever at få direkte indflydelse på deres skole og deres skoleliv.
• at tilbyde læringsforløb målrettet folkeskolernes behov ved inddragelse 

af autentiske læringsmiljøer gennem VidensBy Sønderborg.
• at tilbyde inspiration til, hvordan forskellige læringsmiljøer kan imple

menteres i dagtilbud. 
• at tilbyde uddannelsesvejledning samt støtte overgange fra skole til 

ungdomsuddannelser.
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I Sønderborg Kommune forstår vi sundhed ud fra et bredt og positivt sundheds
begreb, hvor både fysisk, psykisk og social sundhed er inkluderet. I vores optik 
handler sundhed nemlig ikke kun om fravær af sygdom, men også om at trives 
som individ og i fællesskaber ud fra et socialt, personligt og fagligt perspektiv. 

Sikringen, af at børn og unge får en god og sund opvækst, er langt hen af vejen en 
forældreopgave. Men de professionelle omkring børnene og de unge har også et 
ansvar for at give mulighederne for et sundt og trygt børne og ungdomsliv i de 
miljøer, som børnene og de unge færdes i. De sundhedsfaglige medarbejdere har 
en særlig opgave i forhold til at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse, 
mens øvrige medarbejdere er forpligtiget til at tænke sundhed, trivsel og forebyg
gelse ind som en naturlig del af hverdagen for alle børn og unge.

Sundhed og trivsel

“Vi tror på, at sunde børn og 
unge, der trives, har de bedste 

betingelser i livet”

Målsætninger
 
De nationale mål for danskernes sundhed: 

• Den sociale ulighed i sundhed skal 
mindskes. 

• Flere børn skal trives og have god  
mental sundhed. 

• Flere voksne skal trives og have god 
mental sundhed. 

• Flere skal vælge et røgfrit liv. 

• Færre skal have et skadeligt alkoholfor
brug og alkoholdebuten skal udskydes 
blandt unge. 

• Færre børn skal være overvægtige. 

• Flere skal bevæge sig mere i  
dagligdagen. 
 
 

Regeringen (2014): 
 Sundere liv for alle. 

Nationale mål for danskernes  
sundhed de næste 10 år
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Derfor har vi fokus på

• tidlig opsporing af samt tidlig indsats til børn og unge i mistrivsel.
• sundhedsfremme og forebyggelse blandt børn og unge inden for  

temaerne kost, rygning, motion samt alkohol og rusmidler.
• tandsundhed.
• mental sundhed gennem digital sundhed.

 
Det gør vi ved 

• at screene for mistrivsel i sundhedsplejen og alle kommunale dagtilbud 
og ved at have et tæt samarbejde med skoler og forældre, når der viden
deles i passager understøttet af en bred palette af tilbud til børn og unge 
i mistrivsel uanset årsag.

• at skabe miljøer, der fremmer fysisk aktivitet og bevægelse, som en 
naturlig del af børn og unges hverdag.

• at indføre røgfri skoletid for elever og lærere på folkeskoler, efterskoler, 
FGU og ungdomsuddannelser samt at fokusere på røgfri miljøer, hvor 
børn og unge færdes.

• at arbejde for at nedbringe forbruget og udbredelsen af rusmidler 
blandt unge gennem samarbejdet #mindrerus.

• at fremme sundhed blandt unge på ungdomsuddannelser  
gennem UngeLiv.

• at bidrage til at reducere andelen af børn og unge med overvægt 
gennem indsatsen Sunde måltider for børn i alderen 0-16 år.

• at tilbyde undervisning i tandsundhed ved tandplejen.
• at prioritere mental sundhed gennem digital sundhed via indsatsen 

Digital sundhed for børn og unge mellem 0-30 år. 
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Arbejdet med børn, unge og familier skal være kendetegnet ved samarbejde med 
alle familiernes medlemmer. Dette med udgangspunkt i fælles mål og fokus på det, 
der virker. 

Det skal være attraktivt at bosætte sig og bygge et familieliv op i Sønderborg Kom
mune. Ansvaret for at sikre et velfungerende og trygt familieliv er som udgang
spunkt placeret hos forældrene. Det er dem, der er de vigtigste voksne i børn og 
unges liv, og dem der kender deres børn og unge bedst. Sønderborg Kommune og 
de professionelle omkring børn og unge har en opgave i forhold til at støtte foræld
rene. Dette kan være ved at skabe rammer, der fremmer et velfungerende familie
liv eller gennem arbejde med familier enten på forældrenes eget initiativ eller ved 
behov observeret af de professionelle. I forhold til sidstnævnte har alle voksne og i 
særdeleshed fagprofessionelle et ansvar i forhold til at være opmærksom på og un
derrette ved mistanke om bekymrende forhold hos børn, unge og/eller i familier. 
Ved massive problemstillinger med åbenbar risiko for børn eller unge har Sønder
borg Kommune ansvaret for at sikre sikkerhed og trivsel. 

Familieliv

“Vi tror på, at familien 
er børn og unges base, 

og at en solid base er afgørende 
for trivsel nu og i fremtiden”
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Derfor har vi fokus på

• inddragelse af familie og netværk.
• tidlig opsporing af børn, unge og/eller familier med behov for støtte.
• tidlig indsats til børn, unge og/eller familier med behov for støtte. 
• at kommunens pasningstilbud til børn i førskolealderen er tilpasset 

familiers behov for pasning i hverdagen.
• at der skal være gode og lige muligheder for pasning af børn i dagpleje 

og vuggestue uanset bopæl og økonomisk grundlag.
• at tilbyde indsatser, der er målrettet den enkelte familie, det enkelte 

barn eller unge.

 

Det gør vi ved 

• at aktivere netværket omkring børn, unge og familier gennem Netværk
sinddragende Metoder med henblik på at arbejde med udfordringer i og 
omkring familien.

• at have et tæt, forpligtende samarbejde med institutioner, hvor børn og 
unge færdes i hverdagen og andre offentlige instanser, der er i kontakt 
med børn og unge. 

• at have attraktive, relevante og lettilgængelige tilbud til børn, unge og 
familier, der har brug for en tidlig indsats eller råd og vejledning for at 
få et velfungerende familieliv.

• at prioritere udvidet åbningstid i seks institutioner fordelt rundt i kom
munen, så familier med behov for senere pasning tilgodeses. 

• at prioritere lige egenbetaling i dagpleje og vuggestue.
• at have indsatser, der rummer såvel støttende pædagogiske behov som 

terapeutisk behandlende behov hos familier, børn eller unge. 
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Det gode børne og ungeliv former sig i de miljøer, hvor børn og unge har deres 
hverdag. Arbejdet med at sikre det gode børne og ungeliv omfatter derfor både 
tiden i og uden for institution og skole. 

I Sønderborg Kommune skal der være gode udfoldelses og udviklingsmuligheder 
for alle uanset alder, baggrund og interesse. Vi ser værdien i, at alle børn og unge 
har mulighed for at have et aktivt og rigt kultur og fritidsliv, hvor personlige 
interesser kan dyrkes og evner udvikles enten alene eller i fællesskab med andre. 
Sønderborg Kommune understøtter og udvikler fritidslivet til gavn for alle børn og 
unge. Hertil har nærværende politik snitflader til Sønderborg Kommunes unge
politik, der søger at understøtte det gode ungdomsliv gennem attraktive tilbud til 
unge uden for skole og uddannelsesinstitution.

Fritidsliv

Vi tror på, at et rigt fritids- og 
kulturliv har positiv betydning for 

børn og unges trivsel”
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Derfor har vi fokus på

• at alle børn og unge skal have mulighed for at dyrke fritidsinteresser.
• at skabe gode muligheder for sammenhæng mellem skole og fritid samt 

samarbejde med frivillige foreninger.
• at skabe gode muligheder for sammenhæng mellem dagtilbud og fritid 

samt samarbejde med frivillige foreninger.
• at understøtte ungepoltikken  Det gode ungdomsliv. 
• at alle børn og unge har mulighed for at få kulturelle oplevelser.

 

Det gør vi ved 

• at tilbyde økonomisk støtte i forbindelse med sårbare børn og unges 
deltagelse i fritidsaktiviteter. 

• at yde tilskud til samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger. Dette 
via House of Health i VidensBy Sønderborg.

• at samarbejde med frivillige foreninger, fx. Frelsens Hær, omkring 
projekter for børn og unge.

• at tilbyde attraktive ungdomstilbud skabt i samarbejde med unge og 
gennem Sønderborg Kommunes Ungdomsråd (SUR) at invitere de unge 
ind i arbejdet med at forme en attraktiv ungdomskommune.

• at tilbyde en bred palette af aktiviteter i ungdomsskolen til alle unge 
uanset behov.

• at sikre et tværgående samarbejde mellem forvaltninger og kulturak
tører.
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Vi mener, at samarbejde og sammenhæng skal være kendetegnende ved al arbejde 
på børne og ungeområdet, så vi løfter i et tværfagligt fællesskab og sammen 
sikrer den røde tråd i det gode børne og ungeliv. Det er derfor afgørende, at alle 
voksne omkring børn og unge samarbejder. Det gælder både forældre og fagpro
fessionelle. Samarbejde skal sikre, at barnet og den unge altid er i centrum med 
den bredeste viden fra hele netværket omkring barnet og den unge. Vi tror på, at 
forældrene er helt afgørende for, at børn og unge vokser op som sunde mennesker, 
der trives, lærer og udvikler sig. 

Samarbejde skal også være med til at sikre sammenhænge i den støtte, som nogle 
børn og unge har brug for. Det er vigtigt, at alle børn og unge oplever trygge, 
sammenhængende og velforberedte passager. Dette uanset om det er passager fra 
dagpleje eller vuggestue til børnehave eller skole og videre til ungdomsuddannelse 
og voksenliv samt passager fra kontaktperson, myndighedsperson eller anden fag
professionel, som har stor betydning for barnet, den unge og familiens trivsel og 
udvikling. Alle skal opleve, at ingen giver slip før en anden tager fat, og derfor skal 
vi arbejde for at skabe helheder, så alle børn og unge får et godt liv. 

Sammenhæng og samarbejde

“Vi tror på, at vi sammen 
kan skabe de bedst mulige 

betingelser for det gode 
børne- og ungeliv”
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Derfor har vi fokus på

• at styrke samarbejdet mellem relevante professionelle på børne og 
ungeområdet.

• at sikre et mangfoldigt forældresamarbejde med fokus på dialog og ind
dragelse samt høj grad af inddragelse af børn og unge ved beslutninger 
og tiltag, der vedrører dem. 

• at sikre høj faglighed i institutionerne, der arbejder med børn og unge i 
hverdagen.

• at sikre den røde tråd i alle passager. 

 

Det gør vi ved 

• at sikre et fælles sprog og stærke relationer mellem de relevante  
professionelle på børne og ungeområdet gennem forpligtigende  
samarbejdsaftaler. 

• at tage forældre, børn og unge med på råd med udgangspunkt i  
netværksinddragende metoder og ved at fokusere på det, der allerede 
virker.

• at prioritere uddannet personale og efteruddannelse af både uddannet 
og uuddannet personale.

• at lave koordinerede passager samt ved at understøtte det gode  
samarbejde og videndeling blandt andet gennem forpligtende  
samarbejdsaftaler.
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For at realisere værdierne og det fælles grundlag for vores 
sammenhængende børne og ungepolitik er der brug for et 
tæt samarbejde samt mangfoldige og tværfaglige fælles 
skaber i kommunen – sammen kan vi skabe de bedste ram
mer for vores børn og unge.

Børne og ungepolitikken skaber rammen for, at vi kan løfte 
i fællesskab. Derfor skal politikken også bruges som en in
vitation til, at alle omkring børn og unge samarbejder om at 
bidrage til det bedst mulige børne og ungeliv i Sønderborg 
Kommune.   

Lokalt ejerskab er afgørende for, at politikken får liv i vores 
kommune. Vi forventer derfor, at man lokalt, sammen 
med relevante parter, drøfter og forholder sig til, hvordan 
politikken kan omsættes til den praksis, som vi hver især 
står i. Værdierne skal udleves i hverdagen blandt børn, unge 
og familier. Visionen er det fælles pejlemærke, når kursen 
sættes for at skabe muligheder for et godt liv med sammen
hæng for alle børn og unge. 

Vi følger hvert andet år op med kvalitetsrapporter i hvert 
enkelt dagtilbud og på hver enkel skole. Med rapporterne 
fremmer vi en lokal dialog om udvikling af kvalitet, gensidig 
læring og udveksling af erfaringer i forhold til, hvad der virk
er. Yderligere ønsker vi at udvikle en lignende kvalitetsrap
port for det specialiserede børne og ungeområde. Yderligere 
bliver der månedligt fulgt op på alle områder via regnskabet.

Den sammenhængende børne og ungepolitik er gældende 
fra 20182022. Politikken revideres samt evalueres efter 
to år for at sikre en opfølgning på politikkens indhold og 
indsatsområder. 

Fra ord til handling
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• Helhedsplanen: Kvalitet i dagtilbud og skoler.  
En helhedsplan for Børn og Uddannelse  

• Udvidet indsats 03 år. Tidlig opsporing og tidlig indsats  

• Trivselsvurderinger i dagtilbud  

• Tandplejens tilbud  

• Netværksinddragende Metoder  

• Kommunens indsatser for sårbare børn, unge og familier  

• Økonomisk støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter/ 
Fritidspas  

• Vidensby Sønderborg  

• Samarbejde mellem skole og idrætsforeninger 

• Sønderborg Kommunes Ungdomsråd (SUR) 

• Ungepolitikken  

• Ungdomsskole  

• Sund kommune – Fælles ansvar  

• Kulturkompasset 2025

Se mere på sonderborgkommune.dk

Læs mere
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