Tværgående Børn og Ungepolitik for Samsø kommune
Samsø kommune arbejder ud fra følgende værdier:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

at Samsø er et særligt godt sted at vokse op
at alle mennesker har behov for at føle sig værdifulde og har et ønske om at samarbejde, at tage eget
ansvar, at få respekt og at opleve ligeværdighed
at børn og unge udvikler sig bedst sammen med voksne, som kan og er villige til at påtage sig lederskab og
ansvar for relationen, tonen og stemningen i samværet
at den bedste hjælp til barnet er at forsøge at gøre de voksne i stand til at påtage sig lederskabet/ansvaret
for familiens og fællesskabets samspil
at børns vanskeligheder er symptomer - ikke selve problemet
at med sine vanskeligheder siger barnet, at der er noget galt, i familien eller fællesskabet og gør med sin
adfærd de voksne opmærksomme på dette
at det er værdifuldt at arbejde med barnets familie, netværk og lokalsamfund fordi disse systemer rummer
mange iboende ressourcer
at de voksne omkring barnet gør det så godt de kan, men at det nogle gange ikke er nok eller
hensigtsmæssigt, dét de gør
at anbringelser sjældent hjælper ubetinget, og det ofte er en krise for barnet at blive anbragt

Samsø kommune har følgende overordnede formål:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

at skabe en grundstemning af livsmod og glæde hos det opvoksende barn
at støtte det enkelte barn i at tro på sig selv og i at udvikle sine sociale, intellektuelle og kreative
kompetencer
at udnytte øens iboende potentiale med henblik på at skabe en tryg, sammenhængende, rolig og overskuelig
opvækst
at øens natur, omgivelser og historie bliver en integreret del af børn og unges liv og opvækst
at skærpe børn og unges bevidsthed omkring det nære miljø og sund livsstil
at skabe forståelse for vigtigheden af globalisering og integration
at Samsøs børn og unge er kompetente i forhold til informations og kommunikationsteknologien (IKT)
at identificere børn/unge/familier med særlige behov så tidligt som muligt
at sikre en sammenhæng mellem den generelle, den forebyggende og den målrettede indsats over for alle
børn/unge/familier
at sikre en helhedsorienteret indsats på et højt fagligt niveau overfor børn/unge/familier med særlige behov
at øge fokus på forældreansvar
at normalsystemet til stadighed udvikles
at sikre fortsat udvikling af det forebyggende arbejde og den tidlige indsats

Der vil løbende blive arbejdet med at udvikle og præcisere den her fremlagte formulering af værdier og overordnede
formål.
Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse den 12. oktober 2006 og redigeret d. 16 juni 2009

Email til redaktør: Søren Stensgaard
Side ID: 5709

