BØRNE- OG UNGEPOLITIK
PoliƟske visioner for et godt børne- og ungeliv i Glostrup Kommune
Vi vil have et godt og forpligtende samarbejde
med børn, unge og forældre
Børn, unge og forældre oplever, at de er en del af og har værdi for fællesskaber. Der skabes
rammer for, at der er gode relaƟoner og et godt samarbejde mellem insƟtuƟon, skole,
friƟdsliv, børn, unge og forældre. Forventningerne Ɵl alle skal være udtalte, og der sker en
løbende opfølgning på, at alle kender Ɵl de skiŌende forventninger i forskellige perioder
af livet. Børn, unge og forældre bliver mødt, hvor de er, og det skal være muligt at tænke
kommunikaƟon og kontakt anderledes eŌer behov, så der skabes muligheder og rammer
for en god relaƟon Ɵl og mellem alle.

Vi vil have akƟve og sunde børn og unge
Bevægelse er i dag et akƟvt valg for alle børn og unge, og derfor bliver vores børn og unge
i hverdagen Ɵlbudt rammer, der gør, at de har mulighed for og lyst Ɵl at udfolde sig fysisk.
Børn og unge moƟveres Ɵl leg og bevægelse, fordi det er sjovt. Der bliver skabt forskellige
inspirerende rum, hvor det er rart at være og bevæge sig. Børn og unge inspireres og
sƟmuleres Ɵl at udvikle gode vaner, så de fra starten af livet får en forståelse for og viden
om sundhed, og derved rustes Ɵl en sund og akƟv Ɵlværelse.

Vi vil have børn og unge, der bliver så dygƟge, som de kan
Børn og unge moƟveres og udfordres, så de får lyst og mod Ɵl at dygƟggøre sig og lære
mere. Der er rum Ɵl udvikling af individuelle potenƟaler, og alle moƟveres Ɵl at være
vedholdende og øve sig på at blive så dygƟge, som de kan. SamƟdig bliver alle børn og unge
understøƩet i opbygningen af faglige færdigheder og kundskaber, der ruster dem Ɵl videre
uddannelse og understøƩer dem i at mestre deres fremƟdige liv som samfundsborgere.

Vi vil have børn og unge, der trives og ser sig selv som en
del af fællesskaber
At trives og være en del af et fællesskab er en afgørende del af børn og unges udvikling.
Derfor skaber vi gode og trygge rammer, hvor mangfoldighed og forskellighed værdsæƩes.
Det sikrer, at børn og unge lærer at være i fællesskaber og have relaƟoner Ɵl andre børn,
unge og voksne. Også de børn, unge og voksne der ikke ligner dem selv. Børn og unges udvikling af sociale kompetencer bliver fremmet, så de rustes godt Ɵl deres fremƟdige liv som
akƟve med- og samfundsborgere, der tager medansvar for, at fællesskaber fungerer.
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