4.3 Sammenhængende børne- og ungepolitik
Indledning
I henhold til Serviceloven (§19, stk. 2) skal Kommunalbestyrelsen sørge
for, at de opgaver og tilbud, der omfatter børn, unge og deres familier,
udføres i samarbejde med forældrene og på en sådan måde, at det
fremmer børns og unges udvikling, trivsel og selvstændighed. Dette
gælder både ved udførelsen af det generelle og forebyggende arbejde
og ved den målrettede indsats over for udsatte børn og unge med
behov for støtte. Til det brug er der lovkrav om en sammenhængende
børnepolitik.
Formål
Tønder Kommunes Sammenhængende børne– og ungepolitik har til
formål at definere de overordnede pejlemærker for den tværgående og
tværfaglige indsats over for børn og unge i kommunen. Politikken
beskriver, hvordan kommunen vil sikre sammenhæng mellem
almenområdet og det specialiserede Børn og Unge-område, inden for
forskellige sektorer, som f.eks. dagtilbud, skole, sundhedssektoren,
socialsektoren og den frivillige sektor.
Den sammenhængende børne- og ungepolitik skal ligeledes sikre en
koordineret, tidlig og effektiv indsats over for kommunens sårbare
familier generelt. Tønder Kommunes forvaltninger, forpligtiger sig – i
fællesskab – til at arbejde med følgende værdier og målsætninger:
Værdier
I Tønder Kommune mødes børn og unge med engagement og
høje forventninger, fordi alle børn skal udvikle deres potentiale
optimalt og opnå den bedst mulige start på livet.
I Tønder Kommune ser vi barnets opvækst i en helhed. Vi
arbejder på tværs af fastsatte skel (lovgivningsmæssige og
faglige), via en koordineret inddragelse i barnets/den unges liv.
I Tønder Kommune betragtes respekt som et gensidigt forhold og
derfor støttes børn, unge og deres forældre i at bidrage aktivt og
deltage aktivt i eget liv.
I Tønder Kommune vil vi sikre, at familierne oplever én
sammenhængende kommune, som yder relevant service,
rådgivning og støtte.

I Tønder Kommune medvirker alle til, at børn og unge bliver
livsduelige voksne, som vil være i stand til at mestre komplekse
og mangfoldige livsvilkår
Målsætninger
Tønder Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik skal støtte
de overordnede kommunale målsætninger, der sikrer,
at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en
ungdomsuddannelse
at 96 % af eleverne inkluderes i folkeskolen og modtager et
skoletilbud inden for almenskolens rammer i 2015
at 98 % af børnene på dagtilbudsområdet inkluderes inden for
almene dagtilbud i 2015
vækst i sundhedsfremmende indsatser i forhold til at mindske
antallet af overvægtige børn og unge i kommunen
nedbringelse af antallet af enkeltanbringelser uden for
kommunen med henblik på at etablere lokalt funderede
indsatser, af høj kvalitet.
en styrket indsats i forhold til at støtte forældre i deres ansvar
som rollemodeller, så de unge bliver selvforsørgende voksne
en styrket tidlig, koordineret og helhedsorienteret indsats over
for de sårbare familier
at færre unge ender i kriminalitet
Indsatser
For at ovennævnte målsætninger kan omsættes i praksis, er der
udarbejdet en handleplan, som er bygget op omkring fire forskellige
fokusområder:1)Tidlig indsats, 2) Inklusion og fleksibilitet,
3)Forældreansvar og 4) Samarbejdskonstellationer.
Handleplanen beskriver konkrete aktiviteter og initiativer der
iværksættes inden for hvert fokusområde, for at nå de formulerede mål.
For at sikre styring af disse aktiviteter og måling af effekt er
fokusområderne også tænkt ind i fagchefernes styringsaftaler.
Udover ovenstående er der udarbejdet en separat politik og handleplan
for den sammenhængende kriminalpræventive indsats over for børn og
unge i Tønder Kommune. Ligeledes er der udarbejdet en
beredskabsplan i forbindelse med Overgrebspakken, der er offentlig
tilgængelig.

