Børne- og familiepolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune
Ringkøbing- Skjern Kommunes
vision Naturens Rige er udtryk
for at byrådet gennem naturen
vil sikre borgerne det gode liv
og at skabe vækst i kommunen.
Visionen konkretiseres gennem
planstrategien, de overordnede
politikker og øvrige politikker.
Herved sikres, at der er en rød
tråd fra den overordnede vision
til kommunens konkrete
aktiviteter i forhold til og
sammen med borgere,
virksomheder og foreninger
m.m.

‾

Planstrategien uddyber og konkretiserer den politiske vision.
De to overordnede politikker – Politik for det gode liv og Udviklings- og vækstpolitikken tager
udgangspunkt i visionen og planstrategien og sætter gennem målsætninger retning for de
øvrige politikker.
De øvrige politikker relaterer sig til bestemte målsætninger i den ene eller begge
overordnede politikker og indeholder konkrete mål og indsatser, som der følges op på hvert
år.

Politikken relaterer sig til følgende målsætninger i
•

Vækst- og udviklingspolitikken: 2, 3, 4, 5, 8, 9 og 11

Politik for det gode liv: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8

Politikkens vision
Alle børn og unge trives, udvikler sig og bliver så dygtige de kan.

Målsætning 1: Fælles børne- og ungesyn
I Ringkøbing-Skjern Kommune arbejdes ud fra et fælles anerkendende og
ressourceorienteret syn på børn og unge i et samarbejde med forældrene, som bygger på
tillid og respekt.
Mål 1:
Børne- og Familieudvalget ønsker at revitalisere Fælles børne- og ungesyn med fokus på at
skabe helhed og sammenhæng i børnenes opvækst og udvikling fra 0-18 år.

Hos dagplejere, i dagtilbud, i skoler og i Børn og Familie arbejdes ud fra et fælles syn på
børn og læring, for at skabe den røde tråd. Forældrene er de vigtigst personer i børnenes liv.
Det forventes derfor, at forældrenes involveres og støtter målene og arbejdet.

Målsætning 2: Faglighed
Børn og unge skal lære og udvikle sig bedst muligt inden for de givne rammer.
Mål 1:
Alle børn i dagtilbud skal møde passende udfordringer og have mulighed for at lære og
udvikle sig så meget, de kan.
Mål 2:
Børne- og Familieudvalget forventer, at skolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune når målene
med folkeskolereformen, herunder at
• mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test
• andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
• andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik
skal reduceres år for år
• elevernes trivsel skal øges
Mål 3:
Børn og Familie skal på et reflekteret niveau arbejde med både evident viden, empirisk
viden, teoretisk viden og praktisk erfaring.

Målsætning 3: Overgange og helhed
Der skal sikres gode overgange og helhed i indsatsen.
Mål 1:
Alle børn, der starter i et nyt dagtilbud eller skole eller har brug for hjælp fra Børn og
Familie, skal forbinde overgangen eller indsatsen med tryghed, forudsigelighed og
anerkendelse.
Vigtige informationer om barnet må ikke tabes i forbindelse med overgangen.

Målsætning 4: Aktive medborgere
Forældre og andre nære voksne er en afgørende ressource ikke kun i forhold til det enkelte
barn, men også som støtte for de professionelle der, hvor børnene færdes.
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Mål 1:
Det er vigtigt, at forældrene tager et medansvar, hvor barnet indgår i et fællesskab.
Mål 2:
Borgerne tager medansvar og yder en indsats for fællesskabet, fordi det giver den enkelte
indhold i tilværelsen og styrker fællesskabet i kommunen.

Målsætning 5: Fællesskaber og trivsel
Alle børn og unge skal inddrages i fællesskabet med grundlæggende respekt for deres
ressourcer og særegenhed. Børne- og Familieudvalget ønsker, at alle, der har med børns og
unges liv at gøre, tager et medansvar for at udvikle og styrke de fællesskaber, som har så
stor betydning for trivsel og udvikling.
Mål 1:
Alle børn skal være en del af et fællesskab, og det pædagogiske arbejde med inkluderende
fælleskaber er en fælles opgave for alle ansatte og ledelsens ansvar.

Målsætning 6: Sundhedsfremme og forebyggelse
Børn og unge skal have hjælp på det rigtige tidspunkt.
Mål 1:
Børne- og Familieudvalget ønsker, at den forebyggende og sundhedsfremmende indsats skal
styrkes over alt, hvor det giver mening. Ringkøbing-Skjern Kommune skal arbejde
systematisk med forebyggelse og prioritere de indsatser, hvor man kan forvente de bedste
resultater for alle børn.

Målsætning 7: Innovation
Alle i børne- og familieområdet har fokus på innovation som vejen til vækst og fremskridt.
Mål 1:
Målet er, at børn og unge tilegner sig viden og arbejder med innovation, entreprenørskab og
kreativitet, der gør dem i stand til og giver dem forståelse for at omsætte viden til produkter
af værdi for andre.

Målsætning 8: Naturens Rige tænkes ind i kerneopgaverne
Naturen er en kilde til oplevelse og læring.
Mål 1:
Visionen om en kommune, hvor
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•
•
•
•

der er fællesskaber,
man arbejder sammen på tværs for at finde de bedste løsninger,
innovation er i højsædet, og
naturen er en kilde til oplevelser og læring

skal komme til udtryk i hverdagen i arbejdet med børn og unge i Ringkøbing-Skjern
Kommune.
Børne- og Familieudvalget lægger stor vægt på, at børn og unge opnår forståelse for og
glæde ved naturen og naturens betydning for livsvilkår og kultur i Vestjylland
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Godkendt af Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune den 17. marts 2015.
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