Børne- og
Ungepolitik

OPVÆKST OG LÆRING · FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

VI ER STOLTE OVER
AT KUNNE PRÆSENTERE
EN POLITIK OG VISION
FOR HELE BØRNEOG UNGEOMRÅDET
FORMÅL
Børne- og Ungepolitikken udgør en fælles vision og
et fælles værdisæt for arbejdet med alle børn og unge
på 0-18 års-området i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Derfor henvender politikken sig til kommunens
børn, unge og deres familier, lokalsamfundet og
kommunens medarbejdere. Politikken er udarbejdet i
en samskabende proces, hvor en lang række forskellige
lokale aktører har bidraget med deres viden, forslag og
erfaringer.

SAMMEN SKABER VI UDVIKLINGEN
Børn, forældre, skoler, institutioner, administration,
politikere og lokalsamfund skal bruge hinandens viden
og erfaringer til sammen at sikre en tryg opvækst for
alle børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune.

CENTER FOR OPVÆKST
OG LÆRING
ET MERE SAMMENHÆNGENDE
OMRÅDE SKABER NYE MULIGHEDER
I Opvækst og Læring arbejder vi med at drive og
udvikle hele børne- og ungeområdet i Faaborg-Midtfyn
Kommune.
Vi arbejder løbende med at udvikle en effektiv, handlekraftig og nytænkende organisation, som evner at
bevare et helhedsorienteret perspektiv til gavn for vores
børn og unge.
Det er vigtigt, at vi besidder en udstrakt evne til, på
gennemsigtig vis, at arbejde på tværs af traditionelle
barrierer og sektorer med det formål at skabe korte
beslutningsveje og høj kvalitet.
Vi skal fortsat være en spændende og attraktiv arbejdsplads, der giver mulighed for faglige udfordringer, god
trivsel og nye udviklingsmuligheder.

ET STÆRKT SAMARBEJDE MELLEM
POLITIKERE OG ADMINISTRATION
Koblingen mellem politik og administration skal fortsat
udvikles med fokus på de ”rigtige” politiske processer,
der skal styrke tilliden og arbejdsdelingen mellem
politikere og administration.
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VÆRDIRAMME FOR ET STÆRKERE
BØRNE- OG UNGEOMRÅDE
Børne- og Uddannelsesudvalget har udarbejdet nedenstående vision. Visionen er inddelt
i tre kategorier: Medborgerskab, Trivsel og omsorg samt Opvækst og Læring, og vil være
retningsgivende for udviklingen af børne- og ungeområdet i de kommende år.
Visionen vil blive tænkt ind i udarbejdelsen og udmøntningen af alle nye strategier på
tværs af hele børne- og ungeområdet i de kommende år.
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NYE STRATEGIER I
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VISION

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

NYE STRATEGIER SKAL SIKRE
ET STÆRKT OG VEDHOLDENDE
FOKUS PÅ HELHED
De eksisterende politikker og strategier på børne- og
ungeområdet blive taget op til revision for at sikre et
stærkt helhedsorienteret syn i driften og udviklingen af
hele børne- og ungeområdet.
Visionen og værdierne vil være retningsgivende for
udarbejdelsen af kommende strategier på børne- og
ungeområdet.
For at sikre helstøbte løsninger med værdifuld effekt,
skal strategierne udvikles i tæt samarbejde med
kommunale, private og lokale interessenter.
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