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I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge trives

Byrådet besluttede den 22. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og  
Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden 2015-2017. Politikken dan-
ner en fælles platform og sætter retning for alle indsatser for børn og unge 
i Aalborg Kommune, hvad enten der er tale om indsatser i de almene tilbud 
eller specialtilbud. Politikken er værdibaseret og skal fungere som en paraply 
for forvaltningernes øvrige politikker og strategier målrettet børn og unge. 



Indledning

Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik er udarbejdet med in-
volvering fra bl.a. dagpleje og daginstitutioner, skoler, specialtilbud, 
myndighed, frivillige tilbud, fritidstilbud, Handicapråd, Ungebyråd og 
politikere. 

Politikken viser, hvilken retning Aalborg Kommune ønsker, vi alle 
sammen arbejder efter - i hverdagen med kommunens børn og unge. 

Politikken består af fem værdibaserede overskrifter, som både sig-
nalerer retning og som åbner op for dialog og omsætning lokalt. 



SOCIALE FÆLLESSKABER 
RYKKER 

I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge 
indgår i inkluderende sociale fællesskaber, hvor de 
oplever at være velkomne, betydningsfulde, værdsatte 
og forpligtede



I Aalborg Kommune er vi overbeviste om, at det at være en del af et 
fællesskab, hvor man har en betydningsfuld rolle, er afgørende for 
trivsel. 

I Aalborg Kommune vil vi styrke og udvikle alle børn og unges fysiske 
og mentale sundhed, fordi sunde børn og unge udvikler sig, har lyst 
til at lære og kan begå sig i fællesskaber. 

Vi vil arbejde for at skabe inkluderende sociale fællesskaber, hvor 
der er plads til alle børn og unge. 

I fællesskaberne lærer børnene og de unge at anerkende og rumme 
forskellighed og tage ansvar og drage omsorg for hinandens trivsel.  

Fællesskaber skal understøtte udviklingen af robuste og kompeten-
te børn og unge i Aalborg Kommune. 



MEDANSVAR FOR EGET LIV 

I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge 
bliver inddraget, motiveret og udvikler evnen til at 
tage medansvar for eget liv



I Aalborg Kommune tror vi på, at medbestemmelse og medansvar 
går hånd i hånd. Som et solidt afsæt for et aktivt og selvstændigt 
liv vil vi skabe motiverende lærings- og udviklingsfællesskaber, hvor 
børn og unge bliver inddraget og udfordret i forhold til deres udvik-
lingspotentiale. 

Vi har positive forventninger til den enkelte og vil arbejde målrettet 
for at ruste alle børn og unge til at udvikle sig til dannede og kompe-
tente borgere, der kan træffe selvstændige valg og præge eget liv og 
fremtidens samfund. 

For at understøtte det vil vi i Aalborg Kommune bl.a. skabe de bedste 
rammer for en sammenhængende indsats mod ungdomskriminali-
tet, så vi sammen med den unge forebygger en negativ udvikling i 
forhold til kriminalitet. 

Aalborg Kommunes organisering på området skal ses som en samlet 
størrelse af både trivsels- og SSP-indsatsen i kommunen. 

Se aalborg.dk for yderligere information.



VERDEN VENTER

I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge 
udvikler sig til kompetente, robuste mennesker, 
der kan indgå i demokratiet og være aktive medborgere. 



Vi skal sammen med frivillige, foreninger, erhvervsliv, kultur- og ud-
dannelsesinstitutioner skabe en mangfoldighed af fleksible udvik-
lings- og læringsarenaer, der åbner mod natur, lokalsamfund og ver-
den. 

Vi skal give børn og unge appetit på livet og mod til ambitiøst og 
målrettet at realisere deres drømme.

Børn og unge i Aalborg Kommune skal rustes til livet. De skal kende 
deres rettigheder og de muligheder de har for at udvikle sig – til gavn 
for dem selv og omverdenen.



FAMILIE OG NETVÆRK 
SKAL PÅ BANEN 

I Aalborg Kommune vil vi have et godt samarbejde 
med forældre og netværk og at forældrenes og 
netværks ressourcer værdsættes og inddrages.



I Aalborg Kommune vil vi det gode forældre- og netværkssamarbej-
de. Familierne og netværket omkring det enkelte barn eller den unge 
er afgørende for trivsel. 

Vi har i Aalborg Kommune positive forventninger til forældre og net-
værk. Børn og unges trivsel i Aalborg Kommune er et fælles ansvar. 
Sammen kan vi mere. Derfor støtter vi alle op om børnene og de 
unge – også når det er svært.



INGEN GIVER SLIP, 
FØR EN ANDEN TAGER FAT 

I Aalborg Kommune vil vi have, at alle børn og unge 
oplever tværfaglighed, sammenhæng og helhed i de 
overgange der er i deres liv



I Aalborg Kommune skal alle overgange i børn og unges liv, fra start 
til dagpleje eller vuggestue til børnehave og skole og fritidstilbud og 
videre til ungdomsuddannelse og overgangen til voksenlivet, foregå 
trygt, velforberedt og med inddragelse af barnets eller den unges og 
familiens perspektiver og ressourcer. 

Gennem tidlige, fleksible og koordinerede indsatser i et samarbej-
de mellem medarbejdere, familie og netværket omkring barnet eller 
den unge vil vi bygge bro og vejlede, så barnet eller den unge motive-
res til at afsøge muligheder og grænser i nye fællesskaber. 

Vi skal arbejde for at skabe helheder, så alle børn og unge får et godt 
liv. 



Opfordringen fra Byrådet er, at vi – med afsæt i 
eksisterende politikker og strategier på området 
- alle tager fat og igennem dialog og udvikling skaber 
de bedste muligheder for børn og unges trivsel i 
Aalborg Kommune.

Eksisterende politikker, strategier, planer mv. findes på Aalborg Kommunes 
hjemmeside: www.aalborg.dk/politik/strategier-og-politikker

Strategier
•	 Udviklingsstrategi	for	børn,	unge	og	familier	med	særlige	behov
•	 Bæredygtighedsstrategi
•	 Ungestrategi
•	 Uddannelsesstrategi		



Politikker  
•	 Handicappolitik
•	 Pårørendepolitik	for	børn	og	unge	med	handicap
•	 Kulturpolitik
•	 Fritidspolitik
•	 Integrationspolitik
•	 Kønsligestillingspolitik
•	 Natur,	park	og	friluftspolitik
•	 Skolepolitik
•	 Frivilligpolitik
•	 Sundhedspolitik
•	 Rusmiddelpolitik	

Planer/håndbøger
•	 Håndbogen	”På	Tværs”
•	 Dagtilbud	for	fremtiden



Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sønderbro 12
9000 Aalborg
Telefon	9931	3131	

Skoleforvaltningen
Godthåbsgade 8
9400	Nørresundby
Telefon	9931	3131	

www.aalborg.dk


