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Børne-og Ungepolitik Qaasuitsup Kommunia  

Børne- og Ungepolitikken bygger på FN's børnekonvention og på relevant lovgivning 

inden for området. 

Politikken handler om den samlede indsats for børn og unge op til 18 år uanset 

baggrund og forudsætninger. 

 

FN’s børnekonvention 

Børnekonventionen gælder for alle børn under 18 år uanset hvor i verden, de kommer 

fra.  

Konventionen tager udgangspunkt i barnets bedste for at sikre:  

 Børns grundlæggende rettigheder - fx mad, sundhed og et sted at bo 

 Børns ret til udvikling - fx skolegang, fritid, leg og information 

 Børns ret til beskyttelse - fx mod krige, vold, misbrug og udnyttelse 

 Børns ret til medbestemmelse - som fx indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed 

 

Fire værdier i Qaasuitsup Kommunia 

Børne- og Ungepolitikken tager udgangspunkt i de fire værdier, der ses som 

pejlemærket for den samlede indsats på området: 

Fællesskab  

Mangfoldighed       

Læring 

Gæstfrihed 
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Formål 

Børne- og Ungepolitikken danner den overordnede ramme for arbejdet med 

kommunens børn og unge på tværs af faggrupper, institutioner og forvaltninger. 

Politikken beskriver, hvordan kommunen skal sikre den røde tråd i alle børns og 

unges liv, uanset deres ressourcer og de familiemæssige, sociale og kulturelle 

baggrunde. 

 

Børne- og Ungepolitikken skal 

 bidrage til indhold og kvalitet i børn og unges liv 

 styrke indsatsen for særligt udsatte børn og unge samt deres familier 

 understøtte forsørgere, dag- og fritidstilbud, skoler, PPR, socialarbejdere, samt 

idræts- og kulturelle foreninger i, at børn og unges generelle og særlige behov 

tilgodeses bedst muligt 

 fremme en fælles forståelse og opfattelse af visioner, politiske mål og konkrete 

handlinger i hverdagen 

 skabe rammer for udvikling, læring, uddannelse og aktiviteter 

 fremme ansvaret for kærlighed, tryghed og omsorg 

 

Grundforudsætninger for udvikling, læring og trivsel 

 Familien er fundamentet i børn og unges trivsel og udvikling 

 Børn og unge har brug for nære og ansvarlige voksne, som kan støtte og 

motivere dem i deres udvikling, sundhed, trivsel samt selvstændighed 

 Børn og unge har krav på medbestemmelse og indflydelse på eget liv, samt et 

miljø med trygge og tydelige rammer 

 Børn og unges ressourcer er udgangspunktet for udvikling og læring 
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 Børn og unges forskellighed er en styrke, der skal understøttes 

 Der samarbejdes om at skabe gode overgange mellem de tilbud børn og unge 

møder igennem deres opvækst, og det tilstræbes at skabe en sammenhæng og 

en helhed i barnets liv i hjemmet og i de offentlige tilbud 

 

Grundforudsætninger for selvværd, fællesskab og sund livsstil 

 Børn og unge stimuleres til at udvikle selvværd og sund livsstil 

 Børn og unge udfordres og stimuleres til at udvikle deres intellektuelle, sociale, 

kreative og fysiske færdigheder 

 Børn og unge styrkes i at være en del af fællesskabet og tage ansvar for 

hinanden 

 Børn og unge biddrager til styrkelsen af det demokratiske samfund, bl.a. ved at 

have medindflydelse i deres liv 

 Børn og unge indgår i aktiviteter og undervisning der fremmer en alsidig 

udvikling, læring og en sund livsstil 

 Der stilles krav der matcher det enkelte barns eller unges ressourcer og 

udviklingsniveau 

 Der skabes lyst til udvikling og læring 

 

Grundforudsætninger for kultur og miljø 

Børn og unge lærer at anerkende og rumme forskellighed og mangfoldighed ved at: 

 Opleve mangeartede kreative og kunstneriske udtryksformer og blive 

opmuntret til selv at udtrykke sig 

 Opleve trygheden ved et kulturelt tilhørsforhold, og samtidig udvikle åbenhed 

og nysgerrighed overfor de, der har et andet kulturelt tilhørsforhold 
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 Være en del af de kulturskabende og kulturbevarende tiltag i kommunen 

 Vise respekt og forståelse for forskellighed og opleve at forskellighed er en 

styrke 

 Tage ansvar for et rent og bæredygtigt miljø og opleve naturens betydning og 

menneskets afhængighed af den 

 

Grundforudsætninger for kærlighed, tryghed og omsorg 

 Forsørgerne har hovedansvaret for at skabe kærlige og trygge rammer for 

barnet og den unge 

 Alle borgere har et fælles ansvar for at yde omsorg, så børn og unge får et godt 

og indholdsrigt liv 

 Samarbejdet med forsørgerne er fundamentalt i sikringen af et godt børneliv 

 Forsørgerne skal mødes med respekt og faglig indstilling, som kan være en 

støtte for dem i skabelsen af et trygt og udviklende miljø for barnet og den 

unge 

 Forsørgerne skal støttes i at følge barnets dagligdag i de offentlige tilbud, så 

børn og unge oplever et trygt og kærligt liv  

 Sammenhæng og helhed i barnets og den unges liv i hjemmet og i de offentlige 

tilbud skal tilstræbes 

 

Underliggende årlige strategier med mål, handleplaner og evalueringer 

 Handicapområdet 

 Forebyggelsesområdet 

 Dagtilbudsområdet 

 Fritidsområdet 

 Undervisningsområdet 
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 Kulturområdet 

 

Opfølgning 

 Den overordnede politiske målsætning revurderes efter behov og mindst hvert 

fjerde år efter hvert Kommunalbestyrelsesvalg 

 De underliggende strategier revurderes årligt i forbindelse med 

hovedområdernes afrapportering til deres respektive politiske udvalg 

 

 

Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28.05 2015 

 

 

 

 

______________________            ________________________            ________________________ 

Kristian Broberg           Kristian Jeremiassen                       Ole Dorph 

Formand            Formand                       Borgmester 

KUF Udvalget            Socialudvalget                       Qaasuitsup Kommunia 

 

 

Bilag: 

Børnekonventionen 

 

 


