KOMMISSORIUM
Dato: 9. november 2018

Titel

Kommissorium for udarbejdelse af den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik i
Vesthimmerlands Kommune

Baggrund

Vesthimmerlands Kommunes nuværende Sammenhængende Børnepolitik skal revideres,
da den er udarbejdet i 2012, og derfor ikke længere er retvisende for kommunens visioner
og arbejde på børne- og ungeområdet.
Styregruppen indstiller, at den nye politik skal være en Sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Målet er at give en fælles forståelse af tilgangene til arbejdet med barnet/den unge, så forældre og barnet/den unge oplever, at der helhed og sammenhæng i kommunens
tilbud.
Politikken vil benævnes den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.
Udarbejdelsen af en kommunal sammenhængende børnepolitik er endvidere et lovkrav jf. SEL § 19:
Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at de opgaver og tilbud, der omfatter børn, unge og
deres familier, udføres i samarbejde med forældrene og på en sådan måde, at det fremmer
børns og unges udvikling, trivsel og selvstændighed. Dette gælder både ved udførelsen af
det generelle og forebyggende arbejde og ved den målrettede indsats over for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet særligt behov for støtte.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har
til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den
målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at den indsats, der iværksættes efter denne
lov over for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet
særligt behov for støtte, sættes i sammenhæng med den indsats, der iværksættes over for
de samme børn og unge efter anden lovgivning.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes
skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal
revidere beredskabet løbende efter behov, dog med maksimalt 4 års interval.

Vision

Visionen for den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik i Vesthimmerlands Kommune
er, at vi igennem en investering i forebyggelse, tidlig indsats, tværfaglighed samt involvering
af familie, netværk og samarbejdspartnere understøtter, at børn og unge har en kulturel,
værdimæssig og uddannelsesmæssig ballast. Denne ballast sikrer, at de kan træffe de rigtige valg i forhold til uddannelse, arbejdsliv, miljø og sundhed. På baggrund heraf kan børn
og unge i deres senere voksenliv indgå på arbejdsmarkedet og få et liv i balance, med høj
livskvalitet samt forudsætningerne for at tage ansvar for eget liv og egne handlinger.

Formål

Formålet med den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik er, at sætte fokus på det
sammenhængende, tværfaglige og helhedsorienterede arbejde med børn og unge i Vesthimmerlands Kommune. Det er et mål, at styrke samarbejdet og sammenhængen mellem
de almene, forebyggende og specialiserede tilbud, for derigennem at skabe de bedst mulige betingelser for vores børn og unge, således at de oplever trivsel, sundhed, selvstændig-
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hed, glæde i hverdagen og udvikling i livet – uanset hvilke vilkår de kommer fra.
Der skal være tydelig sammenhæng mellem Børne- og Ungepolitikken og de handlinger,
strategier og metoder, der arbejdes efter i hverdagen. Herunder også Vesthimmerlandsmodellen, som netop beskriver den måde hvorpå vi i praksis arbejder med en tidlig, tværprofessionel og helhedsorienteret indsats for børn og unge.
Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik erstatter flere nuværende strategier. Det
drejer sig om: ”Mål for dagtilbud”, ”Vision Verden Venter”, ”Familie, nære relationer og netværk”, ”Inklusionspolitik”, ”Tværfagligt samarbejde og organisering” og ”Fællesskabet”. Formålet med at lave én Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, er at skabe overblik og
gennemsigtighed, for medarbejderne, for forældrene og ikke mindst for børnene og de unge.
Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik skal desuden være med til at understøtte
Vesthimmerlands Kommunes ”Plan- og Bæredygtighedsstrategi”, herunder i særlig grad fokusområdet ”Det gode børne- og ungeliv”. Børne- og Ungepolitikken skal ydermere ses i
sammenhæng med Vesthimmerlands Kommunes øvrige lovfæstede politikker, som indbefatter: ”Integrationspolitikken”, ”Handicappolitikken”, ”Sundhedspolitikken”, ”Beredskabsplanen for forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge”, ”Frivilligpolitikken for Vesthimmerlands Kommune” samt ”Sammenhængende Ungeindsats” (sidstnævnte er fortsat er under udarbejdelse).
Succeskriterierne er at give et klart billede af, hvilke mål der arbejdes efter, hvordan målene
opnås samt at den enkelte medarbejder og borger oplever, at der er sammenhæng i kommunens arbejde og indsatser.

Målgruppe

Børn og unge i alderen 0 til 25 år i Vesthimmerlands Kommune.
De enkelte temaer i politikken er gældende for alle aldersgrupper, uanset om barnet/den
unge går i dagpleje, børnehave, skole eller i anden form for uddannelse/beskæftigelse.

Indhold

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik er gældende 2020 – 2026, dog skal den revideres i 2022, i forbindelse med tiltrædelse af et nyt Byråd.
Politikken sendes til godkendelse i Byrådet december 2019.
Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik tager udgangspunkt i fire temaer:





Tværfaglighed og forebyggelse
Læring og uddannelse
Et attraktivt børne- og ungemiljø
Medansvar i eget liv

Udgangspunktet for udarbejdelsen af politikken vil blive borgermøder og dialogmøder, hvor
der i høj grad vil være fokus på involvering af civilsamfundet og relevante professionelle
samarbejdspartnere med henblik på at udfolde de 4 temaer. Se også vedlagte Bilag 2 ”Inddragelsesstrategi”.
Der vil blive nedsat en Referencegruppe, som repræsenterer de områder, hvor den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik skal være gældende. Formålet hermed er, at der i
hele processen skal være sparring med de enkelte områder, således der løbende sikres at
alle områder bidrager til politikken og efterfølgende kan tilslutte sig politikken, dens mål og
værdier.
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I inddragelsen af civilsamfund, samarbejdspartnere og et bredt udsnit af fagområder vil der i
høj grad lægges vægt på en samskabende proces; dels i udarbejdelse af politikken og i den
efterfølgende implementeringsproces.
Der vil blive arbejdet på to niveauer:
1. Overordnet niveau: ”Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik”
2. Operationelt niveau: ”Strategier, der omsætter værdier til handling med et medarbejderperspektiv”
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Strategier der beskriver, hvorledes de fire temaer konkret implementeres – herunder
hvordan de fastsatte mål/pejlemærker opnås

Projektorganisering

Styregruppe: Chefgruppen i Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
 Styregruppeformand: Direktør Morten Lund
 Styregruppemedlemmer: Familiechef Birgit M. Graversgaard, Skole- og Dagtilbudschef Anders Norup, Uddannelses- og Arbejdsmarkedschef Lone Lollesgaard, Asylchef Torben Gregersen.
Projektgruppe:
 Projektgruppeformænd: Familiechef Birgit M. Graversgaard, Skole- og Dagtilbudschef Anders Norup
 Projektgruppemedlemmer: Afdelingsleder Liselotte Birkholm, konsulent Ditte V.
Olesen, udviklingskonsulent Karin Balling og Tværfaglig vejleder Signe Voldsgaard
Referencegruppe:
 Skoleleder
 Daginstitutionsleder
 Dagplejeleder
 Repræsentant fra CPP
 Repræsentant fra Børne- og Familierådgivningen
 Repræsentant fra Jobcenter
 Repræsentant fra Psykiatri og Handicap
 Repræsentant fra Ung Vesthimmerland
 Repræsentant fra Sundhedsplejen
 Repræsentant fra Kultur & fritid
 Repræsentant fra Sundhed
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Tids- og handleplan

Repræsentant fra Teknik og Miljø

Tidsplan 2018:
Oktober/november:
 Kommissorium udarbejdes
 Tids- og procesplan udarbejdes
Den 07.11.18 behandles udkast til kommissorium og tids- og procesplan på fællesmøde
mellem Styregruppen og Projektgruppen. Efterfølgende sendes kommissoriet til høring i
Ungerådet samt Elevråd på skoler og ungdomsuddannelser.
Den 12.12.18 behandles evt. revideret kommissorium og tids- og procesplan i Direktionen
Den 18.12.18 behandles evt. revideret kommissorium og tids- og procesplan i Chefforum
Ultimo december 2018 afholdes dialogmøde med Ungerådet og elevrådene fra ungdomsuddannelserne og folkeskolerne.

Tidsplanen for 2019/2020 er vedhæftet – Bilag 1
Procesplan:
 Planlægning af proces
 Politikken udarbejdes
 Høring i Fagudvalgene
 Tilrettelser og endelig vedtagelse i Byrådet
 Strategier og implementering
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