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Børne– og Ungepolitik
I Mariagerfjord Kommune arbejder vi på sammen at skabe de bedste betingelser for det gode børne– og ungeliv.
Det gode børne- og ungeliv handler om, at børn og
unge har mulighed for at trives, udvikle sig og lære.
Det har de blandt andet, når de oplever voksne, der
tager voksenansvaret på sig, når de oplever, at de
indgår i meningsfulde fællesskaber, og når de er
fysisk sunde og har tiltro til egne evner og eget
værd.

Livsduelighed og robusthed
Børn og unge mødes i dag med mange krav og forventninger, og det er et komplekst og mangesidet
børneliv, de er en del af. Derfor er livsduelighed en
vigtig kompetence. Livsduelighed handler om, at
børn og unge er rustede til at kunne klare hverdagen
med alle dens udfordringer og glæder. Det sikrer
man sig blandt andet ved at prioritere sociale færdigheder og dannelse, der medvirker til, at børn og unge kan begå sig i de fællesskaber, der er en af hovedstenene i god trivsel. Børn og unge skal lære
sociale spilleregler og kompetencer som for eksempel tolerance, åbenhed, ansvarlighed, tillid og respekt. Disse kompetencer gælder også for deres syn
på sig selv - de skal lære, at de er gode, præcis som
de er.
Vi skal arbejde for, at børn og unge bliver naturligt
robuste. Det skal ikke forstås sådan, at de skal kunne klare alt. De skal derimod kende sig selv. De skal
vide, hvor deres evner og grænser går - hvilke styrker de har, hvad deres krop fortæller dem og hvilke
handlemuligheder og værktøjer, de kan bruge, for at
klare de situationer, der naturligt opstår i deres hverdag. Dette gælder både i den fysiske og den digitale
verden.

Læring, leg og trivsel er hinandens forudsætninger og begynder ved fødslen. Det foregår i alle arenaer, børnene færdes i og er
et fælles anliggende mellem forældre og institution

Fællesskaber og tryghed
Børn og unge oplever tryghed ved at føle sig som en
del af et fællesskab. Vi arbejder for, at børn og unge
oplever fællesskaber både i familien, i dagtilbud og
skole, i forhold til venner og gennem gode muligheder for deltagelse i fritidsaktiviteter.
Vi prioriterer, at der er et bredt og mangfoldigt udbud
af fritidsaktiviteter, og at alle børn og unge har mulighed for at deltage i dem, uanset hvor i kommunen de
bor.

Voksne tager ansvar
Børn skal have lov til at være børn, og det er derfor
vigtigt, at de er omgivet af voksne, der tager voksenansvaret på sig. Det betyder, at man som voksen er
rollemodel for børn og unge, og at man formår at
sætte tydelige grænser og rammer.
Forældrene er de primære voksne i børn og unges
liv, og det er vigtigt med et godt samarbejde mellem
forældre og fagpersoner. De fagprofessionelles rolle
er at støtte op om hele familien for at sikre børnenes
udvikling, læring og trivsel. Det sker blandt andet
ved at understøtte forældrene i deres forældrerolle,
f.eks. gennem vejledning og guidning.

Sundhed
Børn og unges fysiske og mentale sundhed er et
fundament for at lykkes med det gode børne– og
ungeliv. Barnets sundhed starter allerede under graviditeten, og vi fokuserer derfor på sundhedsfremmende initiativer og tidlig indsats allerede fra før
fødslen og gennem hele barndommen og ungdomslivet.

Læring, leg og trivsel fremmes i relationen
mellem den betydningsfulde voksne og det
enkelte barn, samt gennem motivation og
adgang til opdateret viden.

