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FORORD
Randers Kommune er en attraktiv kommune at være barn og ung i. 
Det skal vi vedblive med at være.  Vi skal derfor hele tiden udvikle 
vores kommune, så vi skaber rammer for det gode børneliv.
Vi vil nemlig have sunde, trygge og udfordrende rammer for alle vo-
res børn og unge, hvor trivsel, læring og udvikling er i fokus gennem 
hele opvæksten. Det gælder i alle de sammenhænge, som barnet - og 
senere den unge - indgår i. 

Alle børn og unge skal – uanset baggrund - have gode trivsels- og 
udviklingsmuligheder. Vi ved, at en god start på livet er af afgørende 
betydning for barnets udvikling og forudsætninger for at klare sig 
godt personligt, socialt og fagligt senere hen - i skolen, på en uddan-
nelse og gennem resten af livet. 
Derfor skal vi kunne tilbyde alle familier et dagtilbud af høj kvalitet. 
Det vil både sige gode fysiske rammer, hvor børnene kan udfolde sig, 
og dygtige og engagerede medarbejdere og ledere.

Vores fokus på børnene forudsætter et godt og tillidsfuldt samarbejde 
med forældrene. Alle forældre er en vigtig del af fællesskabet. 

Alle børn og unge skal være en del af et fællesskab. Gode sociale re-
lationer med jævnaldrende er essentielt for trivsel og udvikling, men 
også nærhed til og omsorg fra de voksne omkring barnet. 

I dialog med forældre, pædagoger, lærere, dagtilbuds- og skolelede-
re, psykologer og andre fagfolk har vi foldet samtalen om det gode 
børneliv ud. Dialogen har givet gode perspektiver og inspiration til 
denne børne- og ungepolitik. Tak til alle, der har bidraget.  

Torben Hansen   Anders Buhl Christensen
Borgmester   Formand for 
    børne- og familieudvalget
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INDLEDNING
Børn og ungepolitikken beskriver de overordnede målsætninger for alle 
børn og unge i Randers Kommune i alderen 0 til 18 år, herunder også børn 
og unge med et særligt behov for hjælp. 

Afsættet er Randers Kommunes vision ”Vi tør gå nye veje”. Vi vil muligheder for alle, og at alle skal med og alle 
kan bidrage. Der er særligt vægt på målsætningerne om:
• Flere i uddannelse og beskæftigelse
• Flere skal mestre eget liv
• Randers som en attraktiv bosætningskommune

Børne- og familieudvalget har som mål at:
• Alle børn skal kunne lidt mere end deres forældre
• Tydeligt fokus på en tidlig indsats med en livslang effekt
• Randers Kommune er en attraktiv kommune at være barn i

Med dette afsæt er fokusområderne i denne børn og ungepolitik:
• En tidlig indsats
• Sikre sammenhænge
• Forældredeltagelse

Børn og ungepolitikken bygger på lovgivning indenfor dagtilbud, skole og familie. Politikken skal de kommende 
fire år være pejlemærket for alle børn, unge og deres familier samt politikere og medarbejdere i Randers Kommune.

Politikken danner rammen for efterfølgende mål i budgetter og aftaler, der vedrører børn og unge. Politikken er 
dynamisk i den forstand, at den kan justeres i løbet af byrådsperioden som følge af nye muligheder
og behov.
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EN TIDLIG INDSATS
I Randers Kommune er den gode kvalitet i det almene tilbud, med 
kompetent personale samt evidens, forsknings- og vidensbasere-
de indsatser, med til at sikre, at alle børn og unge får et godt dag-, 
skole- og fritidstilbud, der gør, at de på den bedste måde kan mestre 
deres eget liv og indgår i fællesskaber.

Vi ved, at en tidlig og effektiv indsats for barnet har betydning for resten af barnets liv. Vi har fokus på, at 
børn og unge har et dagtilbud, en skole eller et fritidstilbud af høj kvalitet. Det er personalet i sundheds-
plejen, dagtilbud, skole og fritidstilbud, der med deres indsats - og i samarbejde med forældrene sikrer, 
at alle børn og unge bliver så dygtige som de kan. Byrådet tilstræber, at medarbejdernes kompetencer til 
stadighed matcher børnenes behov

Langt de fleste børn og unge i Randers Kommune profiterer af kommunens almene tilbud, men for en-
kelte børn og unge er der behov for en særlig indsats. Vi ønsker, at alle børn er med i fællesskaberne og at 
børn har en betydningsfuld rolle i fællesskaberne.

Det skal stå klart for alle involverede medarbejdere, hvad de skal gøre, når der opstår bekymring for 
et barn, og hvad de kan forvente af de øvrige fagprofessionelle, de samarbejder med. Medarbejderne i 
almenområdet skal have de rette kompetencer, og medarbejderne fra de specialiserede områder skal 
arbejde konsultativt og understøttende ind i almenområdet. Indsatsen skal tage afsæt i den konkrete 
børnegruppe og læringsmiljøet og såvel som i det enkelte barn. 

Der er børn, der har behov for et specialiseret tilbud, hvor der tages udgangspunkt i barnets særlige 
behov, og hvor indsatsens fokus vil være at øge hele familiens mestringsevne for derigennem at under-
støtte barnets udvikling bedst muligt.   

Det er afgørende, at forældrene og de 
fagprofessionelle omkring børnene er 
opmærksomme på tegn og mistrivsel 
hos børnene, så den rette indsats kan 
iværksættes med det samme.
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I Randers Kommune arbejder vi med at sikre 
sammenhænge mellem dagtilbud, skole og 
fritidstilbud. Dette sker eksempelvis i forbin-
delse med førskolesamarbejdet mellem de 
lokal forankrede dagtilbud og skoler.

Vi mener, at det er givende for alle 
børn og unge at indgå i forpligtende 
fællesskaber, og at de voksne omkring 
dem, skal understøtte dette.
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SIKRE SAMMENHÆNG
Vi skal blive ved med at tænke på tværs.

De fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge, har en vigtig opgave i at sikre sammenhænge, samt 
gode og trygge overgange for børn, unge og deres familier, både indenfor det almene område og i det 
tilfælde hvor der er behov for en særlig indsats.

Forskning viser, at en sammenhængende indsats har en effekt på borgerne, ligesom udviklingen af 
kvaliteten af samarbejdet på tværs af faggrupper og med understøttelse fra ledelsen påvirker borgernes 
oplevelser af indsatsen.

Indsatsen skal tage afsæt i den konkrete børnegruppe og læringsmiljøet såvel som i det enkelte barn. 
Dette skal også afspejles i det samarbejde der er mellem medarbejderne fra det specialiserede område og 
medarbejderne i almenområdet.     

Børn med særlige behov vil ofte være i berøring med mange forskellige afdelinger og tilbud. Det er vigtigt 
at koordinere og sikre sammenhæng på tværs af flere indsatser. Der skal derfor være fokus på god over-
levering af viden om barnet i overgangen fra et tilbud til et andet. Men også på vidensdeling og fælles 
indsats på tværs af parallelle indsatser. 

FORÆLDREDELTAGELSE
Forældre understøtter, at børn og unge deltager og udfolder 
sig i fællesskaber. 

Det er forældrene, der sikrer, at deres børn har de bedste vilkår for at skabe et godt liv. Familien og barnets 
netværk er en ressource, der systematisk skal inddrages og deltage i arbejdet med det enkelte barn. 
Forældrene er barnets vigtigste ressource og spiller en afgørende rolle for barnets læring, udvikling og 
trivsel. Forældrene og de professionelle skal understøtte hinanden i arbejdet omkring barnet.

Det er vigtigt, at der er et godt og højt informationsniveau mellem hjem og dagtilbud/skole. Dette er både 
en opgave for medarbejderne og lederne i dagtilbud og skole og for forældrene. De voksne omkring børne-
ne og de unge skal være nærværende og tydelige i deres kommunikation.

Børn har gennem deres opvækst forskellige forudsætninger for at få et godt liv. Dagtilbuddet, skolen og 
fritidstilbuddet skal både tage afsæt i helheden, det enkelte barn og familiens forudsætninger, og under-
støtte at alle børn og forældre er med i fællesskaber.

Familier med børn med særlige behov har også et ønske om at leve så normalt et liv som muligt. Vi skal 
styrke familiens samlede mestringsevne. Det skal vi gøre gennem helhedsorienterede og familiecentre-
rede indsatser hvor der er fokus på helheden i indsatserne og på hele familien.  
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