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Program

1. Visioner, mål og overordnede temaer

2. Målgrupper

3. Hvordan arbejder vi - dagtilbud

4. Hvordan arbejder vi - skoler

5. Hvordan arbejder vi - ungeområdet

6. Hvordan arbejder vi - børne- og familieområdet

7. Kommende fokus – 0-18 år

8. Historien om Emma og Elias

9. Anlægsprojekter

10.Spørgsmål



Visioner, mål og 
overordnede temaer







Evaluering af første periode med 

Børne- og Ungepolitikken 2019-2021

Politikkens betydning for dialogen

• Politikkens form inkluderer alle i dialogen 

• Politikken åbner op for nysgerrighed og positive dialoger om det, 
der ønskes, og de værdier grundholdningerne bygger på 

• Politikkens fokus på grundholdninger frem for
målstyring betyder, at det ikke handler om at
lykkes eller fejle, men giver en fælles retning
at gå

• Den frihed, der ligger i dialogen om politikken,
fordrer stor nysgerrighed og ansvar i forhold til
at påtage sig opgaven 

• Politikken underbygger samarbejdet på tværs
af 0-18 års området



Målgrupper



Forskellige børn –
forskellige behov

• Børn og unge i trivsel

• Børn og unge med særlige behov

• Børn og unge i risikomiljøer

• Børn og unge med behov for særlig støtte

• Børn og unge med behov for indgribende 
indsats



Hvordan støtter vi alle børn? 

Børnehave

Skole

Tandplejen

Sundhedsplejen

Socialfaglige
medarbejdere 

FamilierådgivningenForebyggelse 
børn og unge

I trivsel

Særlige
behov

I risiko-
miljøer

Behov 
for særlig
støtte

Behov for 
indgribende 
indsats

PPR

Dagpleje/
vuggestue

GENEREL FOREBYGGELSE

SÆRLIG FOREBYGGENDE INDSATS FORANSTALTNINGER
EFTER SERVICELOVEN

Familiehuset



Hvordan arbejder vi -
dagtilbud



Dagtilbud

Trivsel, læring, udvikling og dannelse

Fælles pædagogisk grundlag for alle dagtilbud i 
Danmark.

• Det at være barn har værdi i sig selv

• Dannelse og børneperspektiv

• Legen har værdi i sig selv

• Læring

• Børnefællesskaber

• Pædagogisk læringsmiljø

• Forældresamarbejde

• Børn i udsatte positioner

• Sammenhæng til 0. klasse

Alle dagtilbud og dagplejen har en pædagogisk 
læreplan, der udgør rammen for alle børns læring.



Hvad kan kommunalpolitikerne
beslutte på dagtilbudsområdet?

• Hvor skal dagtilbuddene ligge?

• Hvordan skal pengene fordeles mellem 
dagtilbuddene?

• Hvordan skal tilsynsrammen se ud?

• Skal alle børn sprogvurderes?

• Skal der laves en kvalitetsrapport?

• Godkendelse af private dagtilbud

• Hvor meget skal forældrene betale for en plads i 
dagtilbud?

• Hvor meget skal der gives i tilskud til pasning af 
egne børn?



Dagtilbud

Samarbejde med forældrene 

om børns trivsel, læring, udvikling 
og dannelse

• Forældrene og den primære pædagog 
har en fælles dialog om barnets 
kompetencer, trivsel og sundhed tre 
gange inden skolestart.

• Alle børn får en sprogvurdering ved 

børnehavestart – sprogvurderingen 

drøftes også med forældrene.



Dagtilbud

Pædagogisk kvalitet

• Den pædagogiske kvalitet kortlægges i alle dagtilbud 
hvert andet år med

Åbent dagtilbud – inddragelse af lokalsamfundet

•

– Kunst og kultur i de yngstes hverdag

• Bevægelse og foreningssamarbejde –

DGI, Bevæg dig for livet og 

dagtilbuddene    



Hvordan arbejder vi -
skoler



Uddannelsesdiskurs 

Ret til at gå i skole 

 ret til læring 



Hvad skal børnene lære – og hvor?

• Alle børn skal modtage undervisning fra 0.-9. klasse: 
Det kan ske i folkeskolen, på privatskole eller hjemme.

• Ikast-Brande Kommune har 12 skoler:
– 3 skoler går fra 0.-6. klasse
– 8 skoler går fra 0.-9. klasse
– 1 skole har 10. klasse

• Skolen skal både danne og uddanne: 
– Fagligt og socialt

2019/2020 Folkeskole Fri- og privatskole Andet

På landsplan 75,7% 17,5% 6,8%

I Ikast-Brande 80,5% 12,2% 7,4%



Hvad skal børnene lære i 
fremtidens skole?





Hvad kan kommunalpolitikerne 
beslutte på skoleområdet?

• Hvor mange skoler skal der være? Hvornår er der grundlag 
for en skole?

• Hvordan fordeler vi pengene mellem skolerne?

• Hvordan skal skoledistrikterne ligge?

• Hvilke skoler har børnene mulighed for at vælge?

• Hvor mange elever må der være i en klasse?

• Hvor mange specialklasser skal der oprettes mellem 
skolerne?

• Hvor meget skal Skolebestyrelserne selv bestemme?

• Skal skolerne specialisere sig som f.eks. 
SGU/Idrætsklasserne?



Entreprenørskab

• Noget særligt for Ikast-Brande.

• Skoler samarbejder med 
erhvervsliv, foreningsliv, kulturliv 
og andre relevante 
samarbejdspartnere.

• Ikast-Brande Kommune er stedet, 
hvor børn og unges læring bygger 
på innovation, kreativitet og 
iværksætterlyst.



Ungeområdet

Ikast-Brande Ungdomscenter 
(IUC):
• Det kommunale 10. klasse-

tilbud
• Heltidstilbud (HU)

Ungdomsskolen:
• Lokale klubber rundt i 

kommunen
• Eftermiddag, aften og 

weekend 

Ungdomsråd (IBUR):
• Varetage de unges interesser
• Samarbejde med kommunale 

udvalg og andre relevante 
parter



Hvordan arbejder vi –
Børne- og 
Familieområdet



Børne- og Familieområdet

• Sundhedspleje

• Tandpleje

• PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning)

• Socialfaglige medarbejdere

• Forebyggelse Børn og Unge

• Familierådgivningen

• Familiehuset



Hvad kan kommunalpolitikerne 
beslutte på børne- og 

familieområdet?

• Fastsætte børn og ungepolitik

• Byrådets handlefrihed er begrænset, da 
væsentlige dele er lovfastsat

• Der kan justeres på serviceniveau i forhold til PPR 
ydelser, taleundervisning, pædagogisk støtte, 
tandsundhed m.v. inden for nogle snævre 
rammer. 

• Byrådet har mulighed for at iværksætte nye tiltag 
med henblik på forebyggende indsatser, der skal 
sikre børn og unges trivsel 



Glimt fra Børne- og 
Familieområdet

• Forebyggelse som strategi

• Tidlig og rettidig indsats

• Godt I Gang

– kurser for førstegangsforældre

• Frikommune

– fra dokumentation til relation

• Inddragelse af netværket omkring

børn med behov for særlig støtte



Eksempler på samskabelse

• Børn- og familieområdet 
samarbejder med det 
omkringliggende samfund om at 
sikre børn og unges trivsel. 

– Home Start

– Samarbejde med diakonipræsten ved 
Ikast Kirke om indsatser for udsatte 
børn og familier



Robuste fællesskaber 
rundt om børnene

”Vores fællesskab og 
samarbejde omkring vores 
børn er direkte afsmittende 

på stærke fællesskaber 
børnene imellem.”

FORÆLDREFÆLLESSKABET

Tegning: Happy Flyfish



Kommende fokus
0-18 år

• Bedre sagsbehandling for udsatte børn
– Frikommuneforsøg 2017  implementering

– Færre ressourcer til dokumentation og mere tid til 
samtaler med familierne

• Sammenhængende tilbud på tværs af 0-18 års 
området

• En legende tilgang



Historien om
Emma og Elias







Anlægsprojekter

Renovering og nybyggeri skoler og dagtilbud

• Artium

• Lysholt Allé

• Masterplan

• Autismetilbud i Bording



Spørgsmål?


