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I Varde Kommune skal  
alle børn og unge trives og 
have lige muligheder for at 
udvikle deres potentialer for 
dannelse, uddannelse og 
job, så de får et godt og  
værdifuldt liv. 

Med denne Børne- og ungepolitik er hovedfokus 
for Udvalget for Børn og Læring derfor at sikre høj 
grad af trivsel, gode læringsforhold og stor chan-
celighed for børn og unge i de kommunale dagtil-
bud, skoler og fritidstilbud.

Varde Kommunes Børne- og ungepolitik er én 
sammenhængende politik for alle børn og unge 
mellem 0-25 år, herunder børn og unge med 
behov for særlig støtte. Politikken er desuden for 
børnenes forældre og private netværk, der betrag-
tes som aktive medspillere i arbejdet for og med 
børn og unge. Sidst men ikke mindst, giver politik-
ken medarbejdere i kommunen et fælles afsæt og 
sprog i deres arbejde.

Politikken er således et udtryk for et fælles ud-
gangspunkt for prioriteringen på børne- og un-
geområdet, som bygger på Udvalget for Børn 
og Lærings visioner for området. Samtidig tager 

politikken udgangspunkt i og bygger videre på 
tidligere politikker på området. Centralt for Børne- 
og ungepolitikken og arbejdet med området er 
at sikre alle børn og unge en sammenhængende 
og effektiv indsats samt gode, trygge og smidige 
overgange, herunder børn og unge, der har behov 
for særlig støtte. Det gælder både i overgangene 
fra dagtilbud til folkeskole, fra folkeskole til ung-
domsuddannelse og i livet generelt. 

Indholdet i Børne- og ungepolitikken er blevet 
til med input fra ledere, medarbejdere og foræl-
drerepræsentanter fra kommunale dagtilbud og 
skoler i Varde Kommune, herunder selvejende 
dagtilbud. Med udgangspunkt i temaerne, trivsel, 
læring og chancelighed er der indhentet input på 
de årlige dialogmøder, hvor repræsentanter fra 
dagtilbud og skole er inviteret. Politikken er efter-
følgende sendt i høring.

På vegne af hele udvalget vil jeg gerne benytte lej-
ligheden til at sige tak til dem, som har været med 
til at give input til politikken. Disse inputs har bidra-
get med nye perspektiver og konkrete forslag til, 
hvordan vi skal forstå og arbejde med de tre over-
ordnede temaer - trivsel, læring og chancelighed.

Peder Foldager
Formand for Udvalget Børn og Læring
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Varde Kommunes Børne- og ungepolitik er omfattet 
af Byrådets pejlemærke ”Fyrtårne” og understøtter 
især to af Byrådets ni strategiske målsætningerne: 

• Børn og unge skaber fremtiden  
• Sund kultur for krop og hjerne

Børne- og ungepolitikken og arbejdet med om-
rådet har således fokus på høj kvalitet i dagtilbud, 
skole og fritidstilbud og på at sætte tidligt ind for at 
understøtte alle børns dannelse, trivsel og læring. 
Der arbejdes målrettet for at give alle unge mulig-
hed for at få en ungdomsuddannelse eller komme 
i arbejde. 

Samtidig er der i arbejdet med børne- og unge-
området fokus på fysisk aktivitet og mental sund-
hed, hvor alle børn og unge skal opleve at være en 
del af et sundhedsfremmende fællesskab på tværs 
af alder og fysisk og psykisk formåen. 

Baggrund

TRE PEJLEMÆRKER MED NI 
STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER

Med Udviklingsstrategien 2018-2021 sættes der 
fokus på ni strategiske målsætninger inden for 
tre pejlemærker. Udviklingsstrategiens tre pejle-
mærker Hel Kommune, Fyrtårne samt Vækst og 
Bosætning, skal sætte retningen for arbejdet i hele 
Varde Kommune og er områder, hvor Byrådet 
sammen med borgere, virksomheder og medar-
bejdere i Varde Kommune ønsker at gøre en ekstra 
indsats. 

Til sammen skal de ni strategiske målsætninger 
altså sikre, at vi bliver en hel kommune, der står 
sammen og taler kommunen op, at vi skaber fyr-
tårne, som gør os synlige for vores borgere, virk-
somheder og det øvrige Danmark, og at vi er en 
kommune, der er attraktiv for både nuværende og 
kommende borgere.

Fyrtårne

Vi vil skabe fyrtårne, som gør os synlige for vores borgere, 
virksomheder og det øvrige Danmark. Vi løber gerne 
risikoen for succes. Vi giver maksimal frihed til ledere og 
medarbejdere, så kommunen bliver en ombejlet arbejds-
plads. Kommunen har én indgang for hvert sagsområde 
og skal være nem at orientere sig i.
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I VARDE KOMMUNE BETYDER LÆRING:

• At vi tilbyder et motiverende og mangfoldigt  
læringsmiljø med lærings- og legeaktiviteter, 
der tilgodeser børns forskelligheder, deres  
forskellige udgangspunkter og forskellige  
måder at lære på. 

• At vi motiverer børn og unge til deres egen  
lærings- og dannelsesrejse gennem en legende, 
inddragende, eksperimenterende og digital  
tilgang til lege- og læringsaktiviteter. 

 

• At vi møder børn og unge med en fleksibel  
tilgang til læring, der bæres af engagement,  
håb og glæde, og som fremmer nysgerrighed, 
lærelyst, vedholdenhed og selvstændighed.

Læring

Temaer

I Varde Kommune har vi høj kvalitet i dagtilbud, skoler og 
fritidstilbud såvel som i de tværgående forebyggende og 
understøttende indsatser, som finder sted i et samarbejde 
mellem dagtilbud, skoler og Børn- og Familieområdet.  
Vi har høje forventninger til børnene og understøtter 
hvert enkelt barns progression og udvikling. Det gør vi 
ved at basere vores tilbud på nyeste viden og forskning 
om de meste effektfulde metoder til at sikre børn og  
unges læring. 

7Børne- og ungepolitik / Varde Kommune6



I VARDE KOMMUNE BETYDER TRIVSEL:

• At børn i dagtilbud, skole, fritidstilbud og på 
ungdomsuddannelser møder nærværende, om-
sorgsfulde og tryghedsskabende voksne, der har 
blik for at skabe stærke relationer samt inspire-
rende og trygge lærings- og/eller legemiljøer. 

• At vi målretter indsatser, så der skabes sunde, 
stærke og stabile relationer børnene imellem og 
imellem børn og voksne, herunder forældre og 
de fagprofessionelle omkring barnet/den unge 
og familien.

• At vi skaber trygge og sammenhængende over-
gange fra dagtilbud til skole og videre fra skole 
til ungdomsuddannelse og job. 

 

• At vi inddrager børn og forældre, så de har 
medbestemmelse i deres egen dagligdag og  
de beslutninger, der vedrører dem.

• At vi har fokus på at skabe en positiv grund-
stemning, hvor børn og unge hver især oplever 
at blive set, hørt og anerkendt. Vi skaber en kul-
tur, hvor der er plads til at fejle, og hvor det er 
naturligt, at vi udvikles og vokser af vores fejl.

Trivsel
I Varde Kommune skal alle børn og unge trives 
både fysisk, psykisk og digitalt. Vi vil lykkes med 
at børn og unge får et godt og aktivt liv, hvor de 
på tværs af alder og generationer bliver en del af 
gode og sunde fællesskaber. 

I VARDE KOMMUNE BETYDER CHANCELIGHED: 

• At vi investerer tidligt i børns udvikling, trivsel 
og sundhed. For nogle børn og unge ligger 
chancerne i spændet mellem det almene og det 
specialiserede område. Chancelighed er derfor 
også muligheden for at bevæge sig imellem de 
to områder.  

•  At vi målretter indsatserne for de børn, unge og 
forældre, der har brug for en hjælpende hånd,  
og giver alle unge mulighed for en ungdomsud-
dannelse, erhvervsuddannelse eller et job.  
 

•  At vi - sammen med barnet og den unge samt 
deres forældre og netværk – påtager os ansvaret 
for at give alle børn og unge i Varde Kommune 
de bedste betingelser for få opfyldt deres ønsker 
og drømme og blive så dygtige, som de kan.

•  At vi ser og møder børn og unge der, hvor de er 
og anerkender alle børn og unge for dem, de er 
og det, de kan. Med differentieret pædagogik og 
læring ser og rummer vi forskelligheder for på 
den måde at give lige muligheder. 

Chancelighed
I Varde Kommune vil vi give alle børn de bedste 
muligheder for at udvikle sig og forløse deres 
potentiale for dannelse, uddannelse og job, så 
de får et værdifuldt liv og bliver i stand til at indgå 
i og bidrage til fællesskabet.
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Fokusområder

Varde Kommunes Børne- og ungepolitik understøttes af 
tre prioriterede fokusområder og tilhørende indsatsplaner. 
Ligesom de tre temaer i politikken påvirker de tre fokus-
områder hinanden på tværs og hænger derfor tæt sammen. 

De tre fokusområder er tidlig indsats, sammenhængende
ungeindsats og sund kultur for hjerne og krop. Fælles-
nævneren er, at barnet og den unge er hovedperson. 

Tidlig indsats

Sammenhængende ungeindsats

Sund kultur for hjerne og krop

Fundamentet for børns fremtidige muligheder
grundlægges tidligt. Derfor investerer Varde 
Kommune tidligt i børns udvikling og sundhed. 
Vi arbejder for at fremme en hurtig opsporing af 
eventuel mistrivsel, så indsatser kan iværksættes 
rettidigt og indenfor barnets og den unges 
almindelige miljø. 

Vi investerer i en tidlig, pædagogisk, helhedsorien-
teret og koordineret indsats, og vi understøtter det 
tværfaglige arbejde, hvor psykologer, sundhedsple-
jersker, tale-hørekonsulenter og socialrådgivere har 
mulighed for at give råd, vejledning og understøtte 
de fagprofessionelle på dagtilbuddene og skolerne.

Overgangen fra børne- til ungdoms- og til vok-
senliv kan være usikker og svær for mange unge. 
Udvalget ønsker derfor at hjælpe alle unge godt 
videre i deres voksenliv, så de på sigt opnår fast 
tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi har fokus på at 
tilbyde en sammenhængende og tværfaglig unge-
indsats, der på tværs af fagligheder og i samarbej-
de med eksterne parter tager udgangspunkt i de 
unges egen motivation og ønsker til fremtiden. 

Indsatsen består både af en målrettet indsats for 
de enkelte unge fra 8. klasse til 25 år, der har van-
skeligt ved at gennemføre en uddannelse eller 
opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet og i en 
bred og tidlig indsats for alle børn og unge. Målet 
er, at alle unge enten er i uddannelse eller har fast 
tilknytning til arbejdsmarkedet, når de fylder 25 år. 

Børn og unge i Varde Kommune skal opleve, at de 
er en del af et sundhedsfremmende fællesskab på 
tværs af alder og på tværs af fysisk og psykisk for-
måen. Fysisk aktivitet har betydning for børns læring 
og trivsel og bevægelse har positive effekter for den 
mentale og fysiske sundhed. Udvalget for Børn og 
Læring ønsker derfor at sætte fokus på bevægelse. 

En sund kultur for hjerne og krop anses ligeledes 
for at være et liv uden afhængighed af rygning og 
alkohol. Alderen for rygedebuten har stor betyd-
ning for at udvikle tobaksafhængighed. Det betyd-
er, at personer, der starter med at ryge i en ung 
alder, har større sandsynlighed for at blive afhæn-
gige og dermed også øget risiko for at udvikle 
tobaksrelaterede sygdomme. Derfor ønsker  
Udvalget at forebygge rygning blandt unge og 
bakker op om, at der sikres røgfrie kulturer, miljøer 
og fællesskaber i kommunen.
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Bytoften 2, 6800 Varde 

Telefon 79 94 68 00 

vardekommune@varde.dk

www.vardekommune.dk
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