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SUND
& TRYG
OPVÆKST

OVERORDNEDE VISIONER

Børn og Unge-politikken skal skabe helhed og sammenhæng i forhold til det liv, som børn, unge og familier i Guldborgsund Kommune lever.
Guldborgsund Kommunes vision er, at det enkelte barn
og den enkelte unge får samme muligheder for et godt
liv trods forskellige forudsætninger. Børn og unge har
brug for at blive anerkendt som selvstændige individer og at udvikle identitet og selvstændighed, samtidig med at de inddrages i både trygge og udviklende
fællesskaber. Livet som barn og ung må forstås med
udgangspunkt i det komplekse moderne samfund, som
rummer store sociale udfordringer i hverdagen.
Børns og unges liv er i dag i højere grad opdelt i flere
sociale verdener, hvor de har mange relationer og færdes i mange forskellige sammenhænge. Eksempler på
sociale verdener kan være familie, skole, kammerater,
fritidsaktiviteter, lokalmiljø m.v.
Det er i alle disse sociale sammenhænge og fællesskaber, børn og unge udvikles. De enkelte dele kan ikke
ses isoleret. Eksempelvis er et barns muligheder for
at lære afhængigt af flere faktorer: Barnets forhold til
kammeraterne, forholdet mellem hjemmet og skolen,
forholdene i hjemmet osv.
Navnet forpligter – alle børn og unge i Guldborgsund
Kommune har krav på en sund og tryg opvækst. Guldborgsund Kommune anerkender forældrenes betydning
for deres børns udvikling og trivsel, og forventer, at
forældrene tager ansvar.
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VÆRDIER

• Forældrene/familien er omdrejningspunktet for
barnets og den unges liv og har ansvar for at være
primære omsorgspersoner for deres børn
• Forpligtende fællesskaber og børns/unges evne til at
indgå i sociale sammenhænge

OMSORG
TRYGHED
SUNDHED
MEDANSVAR
ANERKENDELSE

• Tryghed, omsorg og sund livsstil
• Udvikling af børns og unges selvværd og identitetsfølelse
• Medbestemmelse og medansvar
• Anerkendelse af det enkelte menneskes særpræg og
behov.

6

7

MÅLSÆTNING

Arbejdet med børn og unge skal understøtte helhed og
sammenhæng. På den baggrund har børn og ungepolitikken følgende målsætninger:

• Børn og unge skal sikres medindflydelse på anliggender, der vedrører deres egen situation

ARBEJDET
MED BØRN
OG UNGE SKAL
UNDERSTØTTE
HELHED OG
SAMMENHÆNG

• Børn og unge skal forstås ud fra de relationer, som
de indgår i, og at der skal arbejdes ud fra et helhedsperspektiv på børn og familier
• Børn, unge og forældre skal opleve helhed og
sammenhæng ved overgangene mellem dagpleje,
daginstitution, skole, fritid og ungdomsuddannelse.
Overgangsprocedurer skal være beskrevet og tilgængelige
• Børn og unge skal opleve samarbejde mellem vigtige
personer i deres liv - herunder deres forældre og
kommunens medarbejdere

• Der arbejdes efter principper om mindste-indgreb
og nærhed. Indsatsen sker så vidt muligt i hjemmet
eller i det nære miljø

• Børn og unge skal sikres en stabil og god voksenkontakt, og de skal vejledes om retten til og muligheden for at have en bisidder

• Vægten i indsatsen skal lægges på styrkelse af forældreansvaret

• Støtte skal ydes tidligt og sammenhængende
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• Forældrene skal involveres og forpligtes i samarbejdet.
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FOREBYGGELSE OG RÅDGIVNING

For at leve op til målsætningerne lægger Guldborgsund
Kommune vægt på den almene forebyggelse og forældrevejledning. Derfor har forældre i Guldborgsund
Kommune flere forskellige muligheder for at få rådgivning - også anonymt.

FAMILIE
ORIENTERET
RÅDGIVNING

Rådgivning og vejledning varetages af faguddannet
personale på skoler og institutioner i samarbejde med
centrale rådgivningstilbud. Alle medarbejdere lever op
til den afhjælpningspligt, som går forud for underretningspligten.
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Afhjælpningspligten betyder, at den medarbejder, der
får kendskab til problemer hos et barn eller en ung,
skal forsøge at afhjælpe problemerne inden for sit eget
område - hvis det er muligt. Hvis det ikke er muligt,
inddrages en anden faggruppe, eller myndighedssagsbehandlerne underrettes.
Underretningspligten betyder, at hvis en medarbejder
kan se, at problemerne ikke kan afhjælpes inden for
medarbejderens eller institutionens/skolens regi, skal
myndighedssagsbehandlerne underrettes.

Forebyggende er der en særlig opmærksomhed rettet
mod børns og unges sundhed, herunder overvægt eller
undervægt. Familien inddrages i de særlige projekter
for overvægtige børn og unge, og sundhedsplejerskerne er altid klar til at vejlede om kost og ernæring.

Der kan ydes familieorienteret rådgivning, uden at
familiens børn og unge har brug for øvrig støtte. Rådgivning ydes af medarbejdere med erfaring i primært
familieorienteret rådgivning, og man kan få rådgivningen hjemme hos sig selv. SSP-medarbejdere, Ungerådgivningen og Ungeteamet er særlige rådgivningstilbud til unge.

De kommunale medarbejdere udfører opsøgende
arbejde i skoler, fritidstilbud og institutioner og er i
kontakt med børn, unge og familier, der har problemer.
Der udføres opsøgende arbejde i forhold til gravide,
som kan have brug for støtte og rådgivning før og
efter fødslen. Dette arbejde foregår i samarbejde med
sygehuse, praktiserende læger og andre fagpersoner.
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MØDRE
GRUPPER
HJEMME
BESØG

SAMMENHÆNG MELLEM
DET GENERELLE OG DET FOREBYGGENDE

En forebyggende indsats kan rettes mod børn og unge
i almindelighed eller kan målrettes udvalgte grupper af
børn og unge.
Guldborgsund Kommune sikrer, at der er sammenhæng mellem på den ene side det generelle forebyggende arbejde for alle børn og unge og på den anden
side den målrettede indsats for børn og unge med
særlige behov. Sammenhængen sikres gennem et
struktureret tværfagligt samarbejde.
De generelle tilbud udformes, så flest mulige børn og
unge inkluderes og får udbytte af tilbudene.
Nogle tilbud og indsatser er på samme tid generelle og
målrettede.
Eksempler er mødregrupper og hjemmebesøg, som
tilbydes til alle nye mødre og deres familie. Sundhedsplejersken er nøgleperson og sikrer, at den generelle
forebyggelse målrettes og intensiveres, hvis særlige
behov taler for det.
Andre eksempler er sundhedsprojekter i skole-regi,
treårs-sprogvurdering samt en række dagtilbud. Derudover kan diverse oplysningskampagner i skoler og/
eller SSP også være både målrettede og generelle.
Sammenhængen opnås også gennem lokale tilbud,
som generelt fremmer forholdene for børn og unge, og
som derfor automatisk har en forebyggende effekt.
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AT SIKRE EN TIDLIG INDSATS

”Tidlig indsats” defineres i Guldborgsund Kommune
som så tidligt som muligt i forhold til, hvornår et barns
eller et ungt menneskes behov eller problemer opstår.
Det betyder, at indsatsen sættes i gang, når behovet
viser sig, uanset barnets/den unges alder.

SÆRLIGT
BEHOV
FOR STØTTE

En tidlig indsats er afhængig af det kommunale systems evne til at opspore gravide, børn og unge med
særlige behov eller at komme i kontakt med børn og
unge, der har risiko for at udvikle et særligt behov for
støtte. For at kunne gøre dette effektivt, er Guldborgsund Kommune også afhængig af, at borgerne lever op
til deres pligt til at underrette de sociale myndigheder,
hvis de får kendskab til et barn eller en ung med særlige behov for støtte. På kommunens hjemmeside er
der vejledning til borgerne om, hvordan dette gøres.
Der arbejdes målrettet på at dygtiggøre frontpersonalet og sætte dem i stand til at blive opmærksom på og
tale med forældre om børn og unge der har brug for
hjælp, for på denne måde at sikre, at indsatsen sættes
i værk tidligt. Det sker gennem hjælpeværktøjer vedr.
at opfange signaler på mistrivsel og afholde samtaler med forældre. Værktøjerne findes i Guldborgsund
samarbejdsmodel vedr. udsatte børn og unge. Der
afholdes også træningsdage i Center for Afhængighed
med henblik på samtale med forældre om et eventuelt
for stort forbrug af alkohol.
Iværksættelsen af den tidlige indsats er også afhængig
af, at forældre har tillid til, at de kan være åbne om de
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vanskeligheder, som de oplever, deres børn har. Guldborgsund Kommunes medarbejdere samarbejder på
tværs af faggrænser, og et godt samarbejde mellem
Guldborgsund Kommunes medarbejdere sikrer også, at
der hurtigt tages fat, hvor det er nødvendigt.
Der skal helt fra start anlægges et helhedsperspektiv
på familien. Blandt andet skal det undersøges, om søskende til udsatte børn og unge også har udfordringer,
som kræver en særlig opmærksomhed.
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TILLID
STØTTE
RÅDGIVNING

OPSPORING OG FOREBYGGELSE

For at sikre, at forældre og medarbejdere hurtigt bliver
bekendt med det, hvis der er brug for særlige tiltag
omkring børn og unge, har kommunen tilrettelagt den
forebyggende indsats sådan, at vanskeligheder opspores så tidligt som muligt. Dette sker ved:
• At alle medarbejdere arbejder efter Guldborgsund
Kommunes samarbejdsmodel vedr. udsatte børn og
unge
• At alle medarbejdere på børn og unge-området skal
bidrage til, at der arbejdes med helhedsorienterede
vurderinger, så der er en naturlig opmærksomhed
på udsatte børns og unges søskende og familiære
relationer i samarbejde med familierne
• At sundhedsplejersken hurtigt får etableret kontakt
til familien, yder ekstra indsats i familier med behov
for det og er ekstra opmærksom på børn og familier,
der risikerer at udvikle et særligt behov for støtte
• At der i samarbejde med forældrene arbejdes på at
finde et skole/dagtilbud til barnet, ud fra en vurdering af barnets behov
• At forældrene ved forældresamtaler orienteres om,
hvorvidt barnets udvikling er alderssvarende. Hvis
udviklingen ikke er alderssvarende, rådgives forældrene om, hvilken hjælp der kan sættes ind med
• At eventuelle talevanskeligheder afdækkes tidligt,
og at forældrene vejledes om vigtigheden af bevidst
sprogstimulering af barnet med hjælp fra talepædagog og/eller institutionspersonale
• At der sættes fokus på de tosprogede børns sproglige udvikling og integration. Det sker gennem en
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•

•

•

•

•

målrettet og koordineret indsats fra sundhedsplejersker, 2-sprogsteam, institutioner og skoler i samarbejde med familierådgivere, Jobcenter, Sprog- og
integrationscenter samt andre relevante samarbejdspartnere
At der foreligger en alkoholpolitik, en særlig handlevejledning vedrørende misbrug og desuden i hver
skole og institution er en særligt uddannet nøgleperson, som har en viden om børn i alkoholfamilier
At der med forældrenes samtykke sker en videregivelse af viden om barnet mellem dagtilbudene, og
at barnets introduktion med nye voksne og nye omgivelser skal være en positiv oplevelse, så barnets
overgang fra ét tilbud til et andet bliver så hensigtsmæssig som muligt for barnet.
At børnene er en del af en rummelig folkeskole, hvor
problemer søges løst i fællesskab, og hvor eleverne,
forældrene og de ansatte hver især kender og respekterer hinandens ansvar.
At medarbejderne skal være opmærksomme på,
at tidlig indsats kan være altafgørende, og derfor
inddrager forældre og ledelse, inden problemerne
vokser.
At der er tilbud om sorggrupper og grupper for unge
mødre.
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BARNET I
CENTRUM
INDDRAGELSE
AF FORÆLDRE

GULDBORGSUND SAMARBEJDSMODEL

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN

GUSA
I Guldborgsund Kommune arbejder vi efter ”Guldborgsund Samarbejdsmodel vedrørende udsatte børn og
unge” (GUSA).

Den politiske målsætning for udvalgte områder
af sagsbehandlingen skal offentliggøres i form
af en række standarder. Det sker i henhold til
”anbringelses¬reformen”. Guldborgsund Kommune har
udvalgt disse områder:

Vigtige GUSA-principper er ”barnet i centrum” og inddragelse af forældrene i samarbejdet, tværgående
koordinering og sammenhæng i samarbejde og indsats
fra start til slut.

• Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov
for særlig støtte.
• Inddragelse af forældremyndighedsindehaver og
barnet eller den unge.
• Inddragelse af familie og netværk.
• Sagsbehandling, opfølgning og evaluering af resultaterne af indsatsen.
• Sagsbehandling og indsats i forhold til unge, der er
fyldt 15 år.

De vigtigste elementer i modellen er stafetloggen og
stafetholderen. Stafetholderen har hele tiden overblik
over indsatsen og forløbet og sørger for at koordinere
det samarbejde, der er omkring barnet/familien.
I stafetloggen føres alle aftaler løbende ind – på tværs
af faggrupper og afdelinger. Stafetloggen sikrer, at alle
indsatser, aftaler og samarbejder omkring et barn/familie er beskrevet, helt fra vanskelighederne opstår.
Modellen indeholder en række redskaber, som understøtter en ensartet tilgang og en rød tråd i samarbejdet – også når barnet skifter fra et tilbud til et andet.

Standarderne ligger som bilag til børn og unge-politikken og kan fås ved henvendelse til kommunen.
Den særlige indsats vedr. foranstaltninger for børn og
unge med særlige behov for støtte jf. Lov om Social
Service beskrives i standarderne for sagsbehandlingen.

Samarbejdsmodellen sikrer en sammenhæng, en helhed og en koordination i samarbejdet omkring og med
familier, børn og unge.

...en model for helhed, sammenhæng og fremdrift
på alle niveauer i indsatsen for sårbare børn og unge
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HANDLEPLAN
HJÆLPER
INDSATSEN?

TILRETTELÆGGELSE AF INDSATS

SAMMENHÆNG MELLEM SEKTORER
– DEN RØDE TRÅD

Opvækst og Velfærd er organiseret på en måde, som
understøtter, at der arbejdes på tværs af faggrænser
og sektorer. Det tværfaglige samarbejde vægtes højt,
og udgangspunktet for de fleste indsatser vil oftest
være en tværfaglig drøftelse, der har til hensigt at
sammenstille fagpersonernes og forældrenes viden for
på denne måde opnå et helhedssyn. På den måde kan
indsatsen lægges tilrette, som det er mest hensigtsmæssigt for barnet/den unge.

Forældrene spørges om samtykke til at skabe kontakt
mellem det hidtidige og det nye tilbud, så overgangen
bliver så god som muligt for det enkelte barn - uanset
om barnet har særlige behov eller ej.
Overgangen kan blandt andet lettes ved, at vigtige
oplysninger og kendskab til barnet formidles videre til
det nye personale.

Der udarbejdes altid en handleplan, som beskriver,
hvad indsatsen består i, og hvor den er forankret.
Handleplanen bruges som et arbejdsredskab i opfølgningen og evalueringen af, om indsatsen hjælper.
Lokalt holdes der formaliserede koordinationsmøder
på skoler og i institutioner for at styrke tilrettelæggelsen af indsatsen for det forebyggende arbejde. Disse
møder har også til hensigt at skabe rum for tværfaglig
sparring og faglig udvikling, der kan styrke indsatsen
omkring børnene.

Sammenhængen opnås også gennem fælles sprog,
fælles værktøjer som fx GUSA, TRAS, vidensdeling og
sammenhæng i det pædagogiske arbejde fra tilbud til
tilbud. Nøglebegreber er stafetlog, stafetholder, systematik, relevant dokumentation, faste aftaler, procedurer og fælles møder. Det tilstræbes, at støttepædagog
følger med barnet fra det ene tilbud til det næste, hvis
det er nødvendigt.

Guldborgsund Kommune brug af GUSA skal bidrage til,
at der aldrig er tvivl om, hvilke aftaler der er, eller om,
hvem der skal handle – hvem der har bolden.
Enhver indsats fra de kommunale myndigheder skal
ses som et supplement til forældrenes indsats og bør
ske tidligt og i sammenhæng, så begyndende vanskeligheder så vidt muligt kan afhjælpes i hjemmet
eller i det nære miljø. Indsatsen skal rettes mod at
give alle børn og unge lige muligheder, og hjælpen vil
derfor være forskellig og helt afhængig af den enkeltes
behov.
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DAGTILBUD

Dagtilbudene har en central rolle i familiens hverdag
og indgår som en del af kommunens øvrige tilbud i
forhold til forebyggelse og tidlig indsats. Dagtilbudene
er én af barnets baser - og ofte borgerens tætteste
kontakt med den kommunale verden. Dagtilbudet er et
trygt og kendt sted for både barn og forældre.

ET TRYGT OG
KENDT STED
FOR BÅDE
BARN OG
FORÆLDRE

Aktiviteter i dagtilbuddene tilrettelægges i samarbejde med forældrene iht. målsætningen for dagtilbud
– herunder kost- og måltids-politikken, som findes i
”Styrelsesvedtægt for dagtilbud”, og den overordnede
sundhedspolitik for kommunen.
Dagtilbudenes medarbejdere yder en generel vejledning til forældrene ud fra personalets viden om og
erfaring med børnene. Forældre er velkomne til at
spørge personalet til råds. Hvis medarbejderne ikke
selv har et svar, kan de henvise til anden vejledning og
bistand.
Dagtilbudene lægger vægt på et godt samarbejde med
barnets forældre for i fællesskab med dem at skabe en
hverdag, der fremmer og understøtter barnets udvikling. Dagtilbudene inddrager forældrene i børnenes
hverdag ved at invitere forældrene til forskellige aktiviteter. Endvidere har forældrene stor indflydelse på
dagtilbudets mål og indhold via forældrebestyrelsen.
De foranstaltninger, der sættes i værk over for børn
med særlige behov, kræver en individuel vurdering i
forhold til den vifte af indsatser, som Guldborgsund
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Kommune kan tilbyde. Der udarbejdes sammen med
forældrene en handleplan vedrørende indsatsen, og
det generelle dagtilbud vil som oftest være udgangspunktet for den særlige indsats. På denne måde er der
sammenhæng mellem den generelle indsats for børn
og den indsats, der sættes i værk for et barn, der har
brug for særlig støtte.
Børn, der ikke kan nyde gavn af det generelle tilbud,
visiteres til særlige pædagogiske tilbud (”Minigrupper”)
i udvalgte daginstitutioner, der også rummer et generelt tilbud. Børn med vidtgående handicap visiteres til
specialbørnehaven Solsikken.
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SKOLER

Skolerne er rammen om børnenes og de unges liv og
hverdag i mange år. Skolerne skal være et godt sted
at lære og være. På skolerne møder forældre, børn og
unge et engageret og kompetent personale.

SKOLEN
UDGØR ET
FÆLLESSKAB

Skolen udgør et fællesskab, der både i undervisningen
og i SFO’en giver plads til udvikling af den enkeltes
sociale, personlige og faglige sider. Det forpligtende
fællesskab er en vigtig dimension i hverdagen, og
herigennem etableres den nødvendige forebyggelse i
forhold til børn og unge i en særlig situation.
Skolerne er i mange tilfælde enten udgangspunkt eller omdrejningspunkt for særlige foranstaltninger, da
skolerne er en primærfaktor i børnenes og de unges
hverdag. I skolerne kan man opspore særlige kompetencer og behov. Skolerne skal afdække muligheden
for, at barnet/den unge kan modtage støtte i sit nære
miljø og forblive en del af det lokale fællesskab.
Skolerne samarbejder med elever og forældre og har
forventninger om, at forældrene tager del i børnenes
dagligdag. Dette sker i en løbende dialog og i forældre/
børn arrangementer, skole-hjem-samtaler mv.
Skolerne er en vigtig del af det tværfaglige samarbejde, som er karakteristisk for Guldborgsund Kommune.
På skolerne vil forældre og børn møde psykologer,
sundhedsplejersker, sagsbehandlere og andet fagpersonale.
Skolernes personale vil altid hjælpe forældrene med
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vejledning og bistand til at skabe kontakt til en nødvendig kommunal fagperson, hvis det er nødvendigt af
hensyn til barnets/den unges trivsel.
Dagtilbud og skoler samarbejder omkring det enkelte
barn med relevante fagpersoner som for eksempel talepædagoger, psykologer, sundhedsplejersker,
ergoterapeuter, fysioterapeuter, og sagsbehandlere.
Dette sker med samtykke fra forældrene i fornødent
omfang med tolkebistand. Samarbejdet tilrettelægges
ud fra GUSA-principperne, hvor barnet er i fokus og
forældrene hele tiden inddrages. Hvis andre myndigheder - eks. Familierådgivningen - iværksætter foranstaltninger over for et barn eller en ung, forsøges der
indhentet samtykke fra forældrene til at orientere og
inddrage dagtilbud og skole i samarbejdet.
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KULTUR OG FRITID

Guldborgsund Kommune ønsker at sikre et aktivt og
levende kultur- og fritidstilbud for børn og unge.
Kultur- og fritidstilbud spiller en stor rolle for, at
børn og unge kan blive anerkendt som selvstændige
individer, og at de kan udvikle identitet og selvstændighed samtidig med, at de inddrages i både trygge og
udviklende fællesskaber. Derfor lægges der vægt på
en særlig indsats for udvikling af kultur- og fritidsaktiviteter for og med børn og unge.

AKTIVT
OG LEVENDE
KULTUR
OG FRITIDS
TILBUD

Væsentlige aktører i udvikling af alsidige kultur- og
fritidsaktiviteter for børn og unge er såvel de professionelle institutioner som de frivillige foreninger. I
særlig grad skal der prioriteres tilbud til børn og unge
i kulturinstitutionerne samt i det daglige, hvor børn og
unge færdes på kommunens skoler, institutioner m.v.
Ved siden af de professionelle institutioner udgør det
frivillige arbejde i kommunen et centralt element i de
mange aktiviteter for børn og unge, som findes i Kommunen. Guldborgsund Kommune ønsker at understøtte
det frivillige engagement og anerkende kommunens
mange ildsjæle for deres store arbejde, der også
omfatter aktiviteter for børn og unge. Dette gøres
blandt andet ved, at kommunen støtter de engagerede
foreninger og ildsjæle med tilskud og ved at stille faciliteter til rådighed.
Guldborgsund Kommune anerkender således sit ansvar
for, at børn, unge og familier alene og sammen med
andre har gode muligheder for at deltage i eller opleve
kulturelle eller fritidsmæssige aktiviteter.

26

Et særligt ansvar har kommunen overfor de børn og
unge med særlige behov. Disse grupper har brug for
særlige tilbud, støtte og opbakning for at kunne tage
del i kultur- og fritidslivet. For børn og unge med særlige behov kan deltagelse i kultur- og fritidsområdets
fællesskaber udgøre et vigtigt element i nedbrydelsen
af eksempelvis en negativ social arv.
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TILBUD
OM AT FÅ
TILKNYTTET
EN FAMILIE
VEJLEDER

HANDICAPPEDE

Når det gælder børn med fysisk eller psykisk nedsat
funktionsevne, er sagsbehandlingen udskilt fra det
øvrige børn og unge-område. Det betyder i praksis, at
en gruppe af familierådgivere udelukkende arbejder
med denne målgruppe. Det skyldes, at Guldborgsund
Kommune ønsker at skabe den bedst mulige sagsbehandling for børn med fysisk eller psykisk nedsættelse
af funktionsevnen.
Rådgivning og behandling tager sit udgangspunkt i et
samarbejde mellem de familierådgivere og specialister
på området, som er ansat i Guldborgsund Kommune.
Når det er nødvendigt, bliver der indhentet konsulentbistand fra eksterne samarbejdspartnere for at få den
relevante rådgivning.
Alle forældre med handicappede børn har tilbud om at
få tilknyttet en familievejleder, som yder rådgivning og
vejledning.
På skole- og dagtilbudsområdet er der et særligt fokus
på handicappede børn og unge. Pædagoger og lærere
kender indhold af og visitationsprocedurer for specialtilbuddene og kan derfor rådgive forældrene.
De handicappede børn og unge integreres så vidt
muligt i eller tæt på de øvrige skole- og dagtilbud for
at imødekomme Børn og unge-politikkens nærhedsprincip.
Guldborgsund Kommunes støtte til handicappede børn
og unge er mangeartet, da børn med samme diagnose
ikke nødvendigvis har brug for samme tilbud. Støtten/
tilbudet vil altid bero på en individuel vurdering.
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UNGE

Guldborgsund Kommune har organiseret sagsbehandlingen vedr. unge i et særligt ungeteam for at kvalificere sagsbehandlingen for de unge og være i stand til
at hjælpe med de komplekse problemstillinger, unge
kan have.

HVAD
MENER
DE UNGE?

Kommunen søger løbende projektmidler og afprøver
nye tiltag vedrørende unge for hele tiden at forsøge at
finde den bedste måde at hjælpe de unge på.
Unge garanteres respons indenfor 24 timer ved
henvendelse til Ungerådgivningen, som består af to socialrådgivere og en psykolog. Derudover tilbydes unge
i samarbejde med ungdomsuddannelserne og Lolland
Kommune psykologbistand på ungdomsuddannelserne.
Guldborgsund Ungdomsråd har spillet en væsentlig
rolle i forbindelse med udarbejdelsen af Børn og Ungepolitikken 2009, og skal også fremadrettet være en aktiv medspiller i spørgsmål, der vedrører ungeområdet.
Derudover er der på de enkelte skoler og ungdomsuddannelser elevråd, som bør tildeles væsentligt fokus,
når det gælder medinddragelse af børn og unge.

30

31

MÅLSÆTNING
FOR DE UNGE
MÅLSÆTNING:

Målsætningerne for Guldborgsund Kommunes unge er
udarbejdet i samarbejde med
de unge selv samt med interne og
eksterne aktører på ungeområdet.
Målsætningerne er et udtryk for ideer
og muligheder, som der skal arbejdes
videre med i et bredt samarbejde med
de unge, ungdomsuddannelserne, private
aktører, forretningslivet, kultur og fritidstilbud, etablerede fora såsom Guldborgsund
Ungdomsråd samt afdelinger internt i Guldborgsund Kommune.
Børn og Unge-politikken er det fundament, som
skal skabe grundlag for, at unge i Guldborgsund
kan handle proaktivt i deres eget liv.
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AT GIVE UNGE ALSIDIGE OG MANGFOLDIGE
UDDANNELSESMULIGHEDER PÅ FORSKELLIGE
NIVEAUER GENNEM:

• Udvikling af alternative undervisningstilbud i grundskolen, som tilgodeser de praktisk orienterede unges
behov - f.eks. oprette særlige tilbud om undervisning
og praktik i tæt samarbejde mellem afdelinger, der
arbejder med indsatser vedrørende unge, Ungdomsskolen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og
andre relevante aktører.
• Udvikling af særlige undervisningstilbud, som tilgodeser de uddannelses-interesserede unge - f.eks.
ved i samarbejde mellem Ungdomsskolen og uddannelsesinstitutioner at etablere særlige kurser og
workshops, som retter sig mod disse unges behov.
• Videreudvikling af det tætte samarbejde mellem
grundskoler, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets aktører og de unge - f.eks. events, hvor
virksomheder står for undervisning på skolerne.
• At give de unge mulighed for et sundt og aktivt liv
ved sammentænkning af undervisning og sundhed
igennem KRAM-projekt på skoler og uddannelsesinstitutioner og evt. sunde madordninger.
• At give de unge nemmere og mere fleksibel adgang
til idrætsfaciliteter – f.eks. gennem kombination af
transport- og fitness-kort.
• ”Ung til ung”-ordning i forbindelse med adgang til
idrætsfaciliteter i samarbejde med skoler/Ungdomsskolen/foreninger.

AT GIVE INFORMATION, NÅR DEN UNGE SØGER R ÅD
OG VEJLEDNING:

• Etablering af et rådgivende ungekontor – åben rådgivning.
• En synlig indgang, når de unge har brug for hjælp og
støtte - f.eks. oprettelse af en netbaseret ungeportal, som samler alle relevante rådgivningstilbud.

AT GIVE DE UNGE MULIGHED FOR
AK TIV INDDR AGELSE OG MEDBESTEMMELSE VED AT:

• Guldborgsund Ungdomsråd inddrages/inviteres som
høringspart i alle for unge relevante politiske beslutninger.
• Etablere et ”ungeparlament” en gang årligt, som giver de unge mulighed for at udvikle idéer og strategier til gavn for Guldborgsund Kommune i form af et
fremtidsværksted eller idé- og udviklings-workshop
styret af de unge.
• Inddragelse af unge ved byplanlægning, planlægning/udvikling af infrastrukturen.
• Inddragelse i skole- og uddannelsesinstitutioners
udviklingsprojekter.
• Etablering af en ungeprojektpulje.
• Yde innovativ bistand til aktive unge, der ønsker at
iværksætte ideer.
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DELTAGE I
FÆLLES
SKABER
AT GIVE UNGE MULIGHED FOR
AT DELTAGE I FÆLLESSK ABER VED AT:

• Skolerne og uddannelsesinstitutionerne retter fokus
på fællesudveksling og projektudvikling.
• Ungdomsskolen inddrager de unge ved udarbejdelsen af tilbud og på denne måde sikrer, at tilbudene
er attraktive.
AT GIVE UNGE MULIGHED FOR AT UDVIKLE KOMPETENCER TIL AT UDTRYKKE SIG VED AT:

• Stille midler og starthjælp til rådighed, som gives til
de unge, der søger at virkeliggøre deres egne ideer,
f.eks. i forbindelse med etablering af et unge-innovations- eller kulturhus.
AT GIVE UNGE MULIGHED FOR AT DELTAGE AK TIV T I
VIDENSUDVIKLING OG –FORMIDLING HVAD ANGÅR
UNGES LIVS- OG UDVIKLINGSMULIGHEDER VED AT:

• Sætte midler af til udvikling af en ”unge-formidlingsplatform”.
• Inddrage unges egne livsfortællinger og fremtidsdrømme i uddannelsernes undervisningsforløb, f.eks.
ved at etablere unge caféer/mødesteder, som kombinerer net/info/sundhed/trivsel.
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AT GIVE MULIGHED FOR AT ALLE UNGE I GULDBORGSUND K AN DELTAGE I ET AK TIV T UNGDOMSLIV,
UANSET HVOR DE BOR OG HVAD DERES BAGGRUND
ER, VED AT:

• Indkalde unge fra et lokalområde og drøfte nye tiltag
og muligheder med dem ud fra deres ønsker til aktiviteter i området.
• Tilbyde tilgængelig rådgivning og vejledning dér,
hvor de unge er.
• Have projektmidler, der kan søges til at understøtte
initiativer, som de unge selv har fundet på.
• Arbejde for, at de unge let kan deltage i arrangementer og tilbud.
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