Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune

Vedtaget af Fanø Byråd den 20. april 2015

Vision
På Fanø prioriterer vi det gode børneliv, og alle børn og unge skal opleve, at de kan leve et
trygt og sundt liv baseret på gode relationer og som aktive medborgere i et demokratisk
samfund.
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1. Overordnet strategi
Den sammenhængende Børnepolitik tager udgangspunkt i Fanøstrategiens mål om udvikling af
gode mødesteder på tværs af generationer, interesseskel og tilhørsforhold. Dette
udgangspunkt er med til at tydeliggøre, at den sammenhængende Børnepolitik er en del af en
samlet indsats i forhold til den overordnede vision "kvalitet i livet – hele livet". Politikken skal
således ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker, men slår samtidig også fast, at
den overordnede vision om kvalitet i livet også gælder Fanøs børn og unge.

Vi understøtter:
Med en anerkendende og helhedsorienteret tilgang, der tager udgangspunkt i det sted, hvor
det enkelte barn eller den unge befinder sig i livet, understøtter vi mulighederne for, at denne
kan udvikle sit fulde potentiale.
Det er forældrene, der har det primære ansvar for deres børn og unges trivsel og udvikling, og
gennem konkrete tilbud, der bygger på respekt og tillid, understøtter vi forældrenes
muligheder for at sikre deres børn og unge en tryg og sund opvækst.

Vi leverer:
Med afsæt i barnets reform, leverer vi en indsats på børn og unge området, der til stadighed vil
blive udviklet således at den afspejler den nyeste viden og evidensbaseret løsninger.

Vi samarbejder og fører dialog:
Gennem en tværfaglig indsats samarbejder vi på tværs af afdelinger og fagområder i
kommunen samt med eksterne parter. Dertil kommer, at vi lægger vægt på et åbent og
tillidsbaseret samarbejde barnet/den unge, dennes familie og netværk, i bestræbelserne på at
søge helhedsbaserede løsninger, som gavner barnet/den unge mest muligt.
For at sikre de beds mulige rammer for, at Fanøs børn og unge har en stemme i den offentlige
debat fører vi løbende dialog med Ungerådet og samarbejder med Rådet på de områder, hvor
det er relevant.

Vi samler de lokale ressourcer:
Fanø er et samfund med mange ressourcer, og derfor vil vi i videst muligt omfang sætte det
lokale potentiale i spil i forhold til børn og unges støttebehov. Børn og unge skal i videst mulig
omfang støttes i nærmiljøet, og hvor der er mulighed for det, skal de tilbydes lokalt forankrede
tilbud. Også det lokale kultur- idræts- og foreningsliv spiller en vigtig rolle i forhold til sikringen
af børns trivsel.

Vi prioriterer:
Vi prioriterer en forebyggende og tidlig indsats, så problemer i videst muligt omfang tages i
opløbet og inden de udvikler sig. Indsatsen på børne- og ungeområdet skal afspejle sig i en
professionel tilgang, og derfor prioriterer vi efteruddannelse og kompetenceudvikling af
medarbejderne højt.

Vi er synlige:
Gennem en åbenhed omkring de generelle redskaber, politikker, regler, vejledninger mv., som
anvendes i arbejdet med børn, unge og deres familier, er vi synlige. Denne synlighed skal
ligeledes sikre, at Fanøs børn og unge ved, hvor de skal henvende sig, for at få hjælp.
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2. Indsatsområder
Fire indsatsområder danner den overordnede ramme for arbejdet med børne- og
ungeområdet. I forlængelse heraf følger en oversigt over de konkrete tilbud, som Fanø
Kommune har på området.

Indsatsområde 1 – Sundhed og trivsel
Fysisk og psykisk sundhed er væsentlige forudsætninger for et godt børne- og ungeliv. Derfor
ønsker Fanø Kommune at prioritere sundhedsfremmende initiativer og aktiviteter i
kommunens institutioner mv. Også en lang række af øens idræts- og friluftsforeninger
bidrager i væsentligt omfang til børn og unges fysiske og psykiske sundhed, og Fanø Kommune
værdsætter og bakker op om denne indsats. Det er Fanø Kommunes mål, at alle børn forbliver
normalvægtige, at alkoholdebuten hos unge udskydes til mindst 16 år og at der ingen rygning
er blandt øens børn og unge.
Gode relationer og følelsen af at høre til og være en del af et fællesskab har stor betydning for
børn og unges trivsel. Derfor har alle voksne en vigtig opgave i at være med til at forebygge
mobning. Ansatte på Nordby Skole samt øvrige kommunale institutioner og i fritidstilbuddene
har en særlig forpligtelse til at forebygge mobning, at gribe ind når den finder sted og at
håndtere mobningens skadevirkninger.
Fanø Kommune ønsker ligeledes at sikre, at unge får et kendskab til kroppen, dens udvikling,
køn og grænser, for derigennem at fremme den seksuelle sundhed.
Det gør vi...
 Alle ansatte på børn- og ungeområdet har løbende fokus på mobning samt kendskab
til metoder og redskaber til forebyggelse og håndtering.
 Yder en tidlig og aktiv indsats i forhold til forebyggelsen af børns overvægt, alkohol- og
rygevaner, og hvor det er relevant, tilbyder indsatser, der er medvirkende til at vende
en dårlig udvikling
 Inddrager hele familien i arbejdet med at sikre børn og unges sundhed og trivsel
 Understøtter kontakten mellem udsatte børn og unge og fritidstilbuddene på øen.
 Forventer, at alle samarbejder om at sikre sunde livsformer og trivsel blandt øens børn
og unge
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Indsatsområde 2 – helhed og sammenhæng
Et godt børne- og ungdomsliv bygger på gode samarbejder mellem det offentlige og familien,
ligesom der skal være sammenhæng og koordinering mellem kommunens tilbud.
Det er vigtigt, at der sker en tværfaglig indsats, således at sagsbehandlingen fremstår som en
helhed og inddrager alle nødvendige aspekter og nøglepersoner i den givne problemstilling.
Her tænkes både internt blandt kommunens medarbejdere, men også i forhold til at
medtænke det lokale kultur-, idræts- og foreningsliv i konkrete løsningsforslag.
Børn og unges liv er ikke kun centreret omkring institutioner og skole, men i lige så høj grad
omkring fritids- og familielivet, og det er således denne helhedsbetragtning, der danner
grundlaget for alle indsatser på børne- og ungeområdet.
Det gør vi....
 Arbejder på tværs af faggrupper, og sikrer, at måden hvorpå vi gør det, altid er baseret
på den nyeste viden og lovgivning
 Tænker børnenes og de unges behov ind i de overordnede udviklingsprojekter på øen
– herunder byplanlægningen
 Kommunikerer tydeligt, så børnene og de unge samt deres forældre ved, hvem der gør
hvad
 Sikrer gode overgange fra institution til institution og fra institution/skole til familie- og
fritidslivet
 Tilbyder en Folkeskole, der udfordrer alle elever, så de bliver så dygtige, de kan, og
som målrettet og til stadighed arbejder med at mindske betydningen af social
baggrund i forhold til faglige resultater
 Tager en helhedsbetragtning både i forhold til problemer men også løsninger.
- Herunder indtænker lokalområdets ressourcer
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Indsatsområde 3 – Børn og unge med særlige behov
Børn og unge med særlige behov, skal have de samme muligheder for at leve et trygt og sundt
liv på Fanø.
Selvom man har særlige behov, enten pga. psykiske eller fysiske handicap, eller fordi man
oplever, at ens forældre, har så store personlige eller sociale problemer, at de har vanskelig
ved at leve op til deres forældreansvar, har man som barn og ung stadig et grundlæggende
behov for at høre til og føle sig som en del af et fællesskab.
Udgangspunktet for al hjælp og støtte er, at det er barnet og den unges forældre, der har det
primære ansvar for at give omsorg og nærvær.
Støtten til børn og unge med særlige behov skal således bygge på de ressourcer, der findes i
familien og være mindst mulig indgribende i barnets og den unges liv, men skal samtidig kunne
imødekomme de problemer og behov, som barnet eller den unge har.
Det gør vi....
 Tager udgangspunkt i barnet og den unges tarv, og inddrager barnet og den unge mest
muligt i sagsbehandlingen
 Forebygger og søger efter løsninger så tidligt som muligt og så vidt som muligt inden
for familiens rammer og i den nære hverdag
 Inkluderer så vidt muligt barnet og den unge i de almene tilbud, og hvor der er behov
for specialtilbud, søges løsninger i lokalområdet
 Benytter en anerkendende tilgang baseret på dialog og åbenhed, og med respekt for
forældrenes primære ansvar for at yde omsorg og nærvær
 Via relevante kommunikationskanaler, herunder tilbudsviften, oplyser vi om de
muligheder, der er for at søge hjælp og støtte – både for pårørende men også for børn
og unge
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Indsatsområde 4 – Børn og unges relationer til den verden de lever i
Alle børn og unge har ret til at være en del af den omverden, de lever i. De skal opleve, at vi
lever i et demokrati, hvor alle har ret, men også pligt til at tage ansvar for den hverdag, vi
skaber sammen.
Gode relationer på tværs af generationer, interesseskel og tilhørsforhold er vigtige faktorer i
dette arbejde, og derfor skal der løbende være opmærksomhed omkring, hvorledes vi bedst
muligt sikrer, at børn og unge også får en stemme i den offentlige debat. På den måde sikrer vi,
at de oplever, at Fanø også er deres ø, og at verden er et sted med muligheder.
Det gør vi....
 Afprøver løbende nye metoder i bestræbelsen på at inddrage børn og unge mest
muligt i den offentlige debat
 Arbejder tæt sammen med Ungerådet
 Arbejder med at gøre børn og unge bevidste om lokalsamfundet, herunder såvel de
privilegier som ansvar der er forbundet med at vokse op i et lille samfund
 Skaber kulturer og fællesskaber, hvor der er plads til mangfoldighed og forskellighed
 Giver alle børn lov til at være sig selv, men ikke sig selv nok
 Sikrer de bedst mulige betingelser for det enkelte barns udvikling

7

3.0 Flagskibe
Med baggrund i foranstående indsatsområder, har vi valgt at opstille en række flagskibe, som i
politikkens løbetid kan agere pejlemærker for, hvilke områder, vi ønsker at have særligt fokus
på at fremme.

 Styrkelse af den tværfaglige indsats
Fanø Kommune har et medansvar for at børn som mistrives, så tidligt og
sammenhængende som muligt, modtager den nødvendige hjælp, støtte eller
behandling. Det stiller krav til de ansatte om faglig indsigt på en lang række felter. Og
det fordrer samarbejde og koordinering. Fanø Kommune har i arbejdet med børn og
unge valgt at gøre brug af samarbejdsmodellen ’Bedre Tværfaglig Indsats’.
Samarbejdsmodellen omfatter en lang række vejledninger og konkrete redskaber, som
de ansatte kan benytte sig af i arbejdet med børn og familier.
Gennem hele politikperioden vil Fanø Kommune arbejde for at sikre og udvikle den
tværfaglige indsats til gavn for øens børn og unge.
 De utrolige år - Dagtilbud
En tidlig indsats er alfa og omega i forhold til børns trivsel og gennem deltagelsen i "De
Utrolige År - Dagtilbud", sætter Fanø Kommune fokus på, at forebygge og afhjælpe evt.
problemer så tidligt som muligt. "De Utrolige år – dagtilbud" har til formål at udvikle
redskaber, der kan styrke personalets positive relationer til børnene og skabe positive
læringsfællesskaber. Målet er at styrke personalets kompetencer i at forebygge og
håndtere adfærdsproblemer i daginstitutionen, samt at styrke samarbejdet mellem
daginstitution og hjem.
Tiltaget iværksættes ultimo 2015/primo 2016.
 Familieorienteret alkoholbehandling
Fanøs borgere har et højt forbrug af alkohol, og dermed er der også øget risiko for, at
børn og unge på øen oplever at vokse op i hjem, hvor alkohol har en forstyrrende
virkning på de opgaver og funktioner, som skal varetages i familien, og dermed på
barnets eller den unges tryghed og trivsel. Fanø Kommune ønsker at gøre en aktiv
indsats for at hindre dette, og vil i årene 2015-2016, sammen med Varde, Esbjerg og
Vejen Kommuner, deltage i projektet "Familieorienteret alkoholbehandling" under
Sundhedsstyrelsen.
 Unge og uddannelse
På Fanø er der et højt uddannelsesniveau, men i de senere år har der været
udfordringer i forhold til fastholdelsen af de unge på ungdomsuddannelserne. Fanø
Kommune ønsker på den baggrund at iværksætte konkrete tiltag, der kan være med til
at vende denne udvikling og sikre, at de nationale målsætninger på området bliver
opfyldt.
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Redegørelse om indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge
Jævnført servicelovens par. 19 stk. 3. har Fanø Kommune udarbejdet en redegørelse om
indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge.
Planen skal ses som Kommunens tillæg til vores sammenhængende børnepolitik.
Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet beskriver, hvordan Fanø Kommune har
tilrettelagt arbejdet med at begrænse ungdomskriminaliteten i kommunen og vigtigheden af at
yde en tidlig – og forebyggende indsats.
Formål.
Vores sammenhængende børnepolitik og planen for indsatsen mod ungdomskriminalitet på
Fanø har som mål, at sikre en tidlig og forebyggende indsats overfor børn og unge i
kommunen. Da Fanø Kommune er en lille kommune, er det derfor overskueligt at sætte hvert
barn og hver enkelt ung i fokus. Vi inddrager alle relevante voksne omkring den unge. Voksne
der kan hjælpe den unge i sin udvikling. Især prioriteres samarbejdet med forældrene højt.
Samtidig inddrages skole, politi, sociale myndigheder og SSP afdelingen på et meget tidligt
tidspunkt i alle sager, der giver grund til bekymring.
Politiske målsætninger.
Fanø Kommunes værdigrundlag for børn og unge er beskrevet i vores sammenhængende
børnepolitik.
Kommunens medarbejdere på børne- og ungeområdet skal varetage børn og unges
udviklingsbehov og vi har som målsætning at:





Alle borgere skal føle sig trygge i kommunen.
Børn og unge skal vide, hvor de kan henvende sig for at få hjælp.
Der ydes en tidlig og særlig indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge.
Når unge udsluses efter afsoning af frihedsstraf, iværksættes målrettet social og
uddannelsesmæssig støtte.

Sådan gør vi på Fanø.
Gennem tæt kontakt mellem skole, politi, socialforvaltning, SSP medarbejderen, ungdomsklub
mm. opnås et godt kendskab til, og indblik i, hvordan de unge har det på Fanø. Gennem en
sådan tæt kontakt får man hurtigt viden om eventuel opstået bekymrende adfærd hos enkelte
eller grupper af unge. Denne viden giver mulighed for en hurtig og målrettet indsats på
området.
Indsatsen inddeles på Fanø i 4 kategorier:
1.
2.
3.
4.

Forebyggende indsats
Bekymrende adfærd
Førstegangskriminalitet
Gentagen og alvorlig kriminalitet
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Forebyggende indsats.
Den generelle forebyggende indsats foregår gennem undervisning på skolen. Iagttagelse af
samspillet mellem de unge i Ungdomsklubben og Ungdomsskolen, samt gennem samarbejde
med de mange foreninger på Fanø.
Her iagttages de unges trivsel og herfra videregives oplysninger om bekymrende adfærd til SSP
medarbejdere eller andre relevante personer.
Den generelle forebyggende indsats behandles i kommunens Lokalråd og SSP udvalg og det er
her der træffes beslutning om, hvilken indsats der skal iværksættes af forebyggende art.
Bekymrende adfærd.
Signalerne kan her være: Den unge observeres på gaden sent om aftenen. Tidlig debut med
alkohol. Færden i hash miljøer. Pjæk fra skolen eller anden uhensigtsmæssig adfærd.
I disse tilfælde iværksætter det lokale politi bekymringssamtaler med de unge og deres
forældre. Eventuelt iværksætter kommunen en særlig støtte til de berørte familier, hvis dette
skønnes nødvendigt.
Førstegangskriminalitet.
Handlingerne her er butikstyveri, hærværk, besiddelse og brug af hash mm.
Dette område varetages af SSP konsulenten samt kommunens socialafdeling.
Her vurderes det om familien er i stand til at yde den fornødne støtte til den unge, eller om det
er nødvendigt med yderligere støtte og vejledning til familien.
I denne situation søges langtidsholdbare løsninger på den unge og familiens problemer og
kommunen følger konstant op på situationen i familien.
Evaluering af planen.
Fanø Kommune følger op på og evaluerer resultaterne af indsatserne. Evalueringen af planen
for indsatsen mod ungdomskriminalitet indgår som en del af den samlede evaluering af vores
sammenhængende børnepolitik.
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