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Forord 
Qeqqata Kommunia har harmoniseret Maniitsoq og Sisimiuts kommuners børne- og 

ungepolitik, til en samlet politik for den nye storkommune. På baggrund af politikken 

udarbejdes en handleplan med mål for videre implementering. Qeqqata Kommunias 

område for familie og område for uddannelse, kultur og fritid vil således i samråd med 

relevante instanser konkretisere tiltag i handleplanen.   

 

 

1. Indledning 
 
Qeqqata Kommunias børnesyn tager udgangspunkt i, at børne- og ungestadiet i et 

menneskes liv er grundstenene for et sundt og godt voksenliv. Børne- og ungepolitikken 

skal være medvirkende til at sikre børn og unges ret til en sund og udviklende barndom og 

ungdom, hvor læring, fritid og kulturtilbud skal være bærende elementer. Målsætningerne 

skal være forenelige med FN´s konvention om Barnets Rettigheder fra 1989, og tage 

udgangspunkt i de faglige forudsætninger, brugernes krav og ønsker samt den gældende 

lovgivning indenfor børne- og ungeområdet. 

 

Qeqqata Kommunia sikrer og tilgodeser ved, at børns rettigheder ud fra FN´s 

børnekonvention, danner grundlag for et fælles arbejdsgrundlag for samtlige ansatte i 

daginstitutioner, skoler, fritidsordninger, forvaltninger og politisk ansvarlige. På baggrund 

af omtalte konventions § 18 sikres det, at forældre bliver i stand til at tage ansvar for deres 

børn. 

 

Desuden skal Qeqqata Kommunia efterleve FNs menneskerettigheder, således at 

børnene kan sikres gode fysiske rammer i form at trygge boliger, skoler og 

daginstitutioner, samt at forældrene kan sikres arbejde. 

 

Kommunen formulerer med denne børne- og ungepolitik børn og unges rettigheder i 

Qeqqata Kommunia. Et værdisæt, som er et fælles arbejdsgrundlag for samtlige ansatte i 

daginstitutioner, skoler, fritidsorganisationer, forvaltninger og politisk ansvarlige. Der skal 
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laves handlingsplaner ud fra de formulerede og nedskrevne børnerettigheder i alle 

relevante forvaltninger og institutioner med denne politiks ikrafttræden. 

 

Denne politik dækker alle børn og unge i Qeqqata Kommunia, det vil sige alderen 0-24 år, 

også endnu ufødte, for også at sikre en sikker graviditet og dermed en god start på livet.  

 

2. Overordnet vision 
I Qeqqata Kommunia er det vores vision at vende den negative udvikling, der truer med at 

ødelægge samfundsøkonomien, virksomhedernes konkurrenceevne og vores befolknings 

selvværdsfølelse. 

 

Qeqqata Kommunia ser indsatsen i et større samfundsmæssigt perspektiv og tror på, at 

en befolkning, der føler sig værdsat og indgår i et livslangt fagligt, personligt og socialt 

udviklingsforløb, tager større ansvar for deres liv, deres familie, deres kolleger – og deres 

lokalbefolkning. 

 

I Qeqqata Kommunia er forbedring af familiernes sociale vilkår og børns og unges 

opvækstmuligheder nu en del af Qeqqata Kommunias handleplan. Qeqqata Kommunia vil 

udarbejde en strategi og en 5-årig handlingsplan for, hvordan vi her kan skabe udvikling 

gennem uddannelse og dermed blandt andet forebygge menneskelige tragedier.  

 

En stor opgave, men en investering i forebyggelse er både menneskeligt og økonomisk en 

”god forretning”. Det er ikke kun det offentliges opgave at løse problemerne alene, men 

hele samfundets og mest af alt det enkelte individs. Erhvervsmulighederne i kommunen 

hænger uløseligt sammen med andre samfundsområder, som f.eks. social-, sundheds-, 

børne- og uddannelsesområderne. Det er derfor også i virksomheder i Qeqqata 

Kommunias interesse at påtage sig et medansvar for at løse sociale problemer. Derfor må 

virksomheder, store som små, være med til at forene kræfterne for at bekæmpe 

omsorgssvigt, misbrug og sociale problemer blandt andet ved at have en alkoholpolitik. 

 

Kommunens fremtid afhænger helt og fuldt af, om vi formår at udvikle vores børn og unge. 

Den bedste og billigste måde er at styrke socialt udsatte familier via rådgivning, støtte, 
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uddannelsesmuligheder – og ikke mindst ved at give dem troen på en fremtid med stabile 

indtægter. 

 

Ved blot at gribe i det enkelte tilfælde af misbrug og omsorgssvigt, f.eks. ved 

tvangsfjernelse af børn, bliver der tale om symptombehandling, der ikke fjerner de 

bagvedliggende årsager.  

Derimod er det Qeqqata Kommunias overbevisning, at en målrettet indsats, som 

kombinerer en social indsats med lokalt nærvær og uddannelse vil medvirke til at vende 

udviklingen markant. 

 

Lokalbefolkningen – fagfolk og lægfolk i forening – er de eneste, der reelt er i stand til at 

ændre tingenes tilstand. Det handler om at betragte hinanden som ressourcepersoner og 

udnytte denne lokale styrke ved en fælles og målrettet indsats, der får den enkelte til at tro 

på resultaterne – frem for at fokusere på den selvforstærkende håbløshed. 

 

Visionen er også, at Qeqqata Kommunias økonomiske resultat forbedres ved at investere i 

menneskelig udvikling og sociale forbedringer, dette gøres blandt andet ved: 

 

• Et højt fagligt niveau:  

Qeqqata Kommunia vil, i samarbejde med borgerne, virksomhederne, Grønlands 

Hjemmestyre og fonde, investere i uddannelse samt personlig og social udvikling 

på et højt fagligt niveau. 

 

• Uddannelse frem for lediggang. 

Jobstabiliteten vil, sammen med de nye muligheder og uddannelse og udvikling, 

medvirke til at give den enkelte større kvalitet og muligheder, hvilket i sig selv 

mindsker risikoen for nederlagsfølelse, misbrug og overgreb. 

 

Børn og unge skal have en central placering i samfundet, og skal have trygge omgivelser 

og sikres gode fysiske rammer i form af bolig, daginstitutioner og skoler, hvor selvværd og 

selvstændighed kan opbygges. 
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3. Ansvarlige rollemodeller og ansvar 
Familien er samfundets byggesten. Forældre skal tage ansvar og være nærværende og 

barnet skal have mulighed for at kunne vokse op i en tryg familie, som kan sætte grænser 

overfor barnet. Barnet skal opdrages i trygge omgivelser hvor selvtillid kan opbygges og 

hvor der ikke opleves nederlag, også selvom barnet ikke er omgivet af materiel velstand. 

Det er vigtigt, hvis barnet skal have held til at opnå mål i livet. 

 

Forældre eller barnets værge skal have hovedansvaret for barnets opdragelse. Det 

offentlige skal deltage ved at yde bistand og hjælp til denne opgave. 

 

I tilfælde hvor børn ikke kan være hos deres forældre, skal de sikres andre trygge forhold 

at vokse op i. Når forældre af forskellige årsager ikke kan varetage børnenes tarv, må 

andre voksne træde til. Plejefamilier er et godt alternativ, hvor andre voksne end 

forældrene er med til at skabe de fornødne gode opvækstvilkår. For at sikre, at alle 

plejeforældre er godt rustede til denne opgave og det tilhørende ansvar, skal der afholdes 

løbende kurser for plejeforældre. Kurserne afholdes gennem tværgående samarbejde, 

familiecenteret, området for familie, området for uddannelse og skolerne i samarbejde stå 

for med oprettelsen af en arbejdsgruppe, og selv udpeger hvem der skal stå for selve 

afholdelsen af kurserne. Finder arbejdsgruppen det relevant at inddrage andre 

ressourcepersoner til arbejdet kan dette gøres. Arbejdsgruppen skal også stå for 

nedenstående tiltag til øgning af forældreansvarligheden.  

 

3.a. Oplysning om opdragelse 
Qeqqata Kommunia skal arbejde på at fremme forældreansvarligheden gennem oplysning 

og uddannelse, kampagner og lignende hvor de skrevne og elektroniske medier 

inddrages. Dette skal gøres ved blandt andet at igangsætte åbne og kontinuerlige debatter 

og diskussioner om, hvilke samfundsværdier, der skal arbejdes ud fra. Børns hverdag skal 

være præget af sammenhæng og helhed.  

  

Kommende forældre skal have mulighed for at få oplysning om deres rolle som forældre. 

Især de socialt belastede familier skal forsynes med rigelig information om deres ansvar 
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som forældre, dette skal forebyggelseskonsulenterne stå for i samarbejde med 

socialforvaltningen. 

 

Qeqqata Kommunia vil lave tiltag til en samlet indsats overfor familier med problemer 

gennem oprettelse af et familiecenter, som skal fastholdes og videreudvikles, således at 

de enkelte børn sikres støtte. 

 

Voksne med misbrugsproblemer skal tilbydes hjælp fra det offentlige, således at de kan 

varetage deres ansvar som forældre. Børn og unge skal ligeledes tilbydes hjælp fra det 

offentlige hvis de lever i familier med misbrugsproblemer eller selv er i et misbrug.  

Qeqqata Kommunia skal arbejde på, at den store tilflytning af familie med sociale 

problemer fra andre byer kontrolleres, da den ukontrollerede tilflytning ofte får store 

negative konsekvenser både for tilflytterne og for de fastboende. Dette gøres via et 

tværkommunalt samarbejde, så der kan tages hånd om de familier der har brug for det, fra 

den dag de tilflytter kommunen. Familieområdet skal oprette et tværkommunalt 

samarbejde med de relevante kommuner.  

 

4. Daginstitutioner og skoler 
Børn og unge skal have en god hverdag, hvor de føler sig trygge, mødes med 

opmærksomhed, og hvor selvværd og selvstændighed styrkes og udvikles. 

Børn og unge skal være omgivet af troværdige og sunde rollemodeller – det være sig i 

hjemmet, i daginstitutioner, i skolen og generelt indenfor for det offentlige system. 

 

De fysiske rammer for daginstitutioner og skoler skal fortsat optimeres. Skolerne skal være 

tidssvarende og skal kunne leve op til kravene for Atuarfitsialak. 

       

Qeqqata Kommunia vil lægge vægt på, at forbedre de fysiske og psykiske rammer på 

institutioner, skoler, herunder også ”omsorgsrum” til skoler, så der kan blive taget hånd om 

omsorgssvigtede børn. 
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Der skal arbejdes for, at det gøres mere attraktivt at være pædagog og lærer i Kommunen. 

Vilkårene for de ansatte, det være sig boliger, rekruttering, løn, efteruddannelse, 

feriefrirejser og supervision, skal optimeres med henblik på at fastholde medarbejdere.  

 

Der skal være et overordnet formuleret formål for daginstitutioner og folkeskolen i henhold 

til Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen, og Landstingsforordning nr. 

10 af 5. december 2008 om pædagogisk udviklende dagstilbud til børn i førskolealderen. 

Der skal være bedre samarbejde mellem daginstitutioner og skolen omkring indskolingen, 

således at børnene er bedre rustede til at kunne leve op til kravene i Atuarfitsialak. Der 

skal ske en koordineret indsats ved overgangen fra institution til skole og til et sundt 

ungdomsliv. Denne koordinerede indsats skal daginstitutionskontoret, skolerne og 

rådgivningslærerne stå for. 

 

Målsætninger for uddannelse skal beskrives bl.a. med det formål at formindske antallet af 

unge, der dropper ud af folkeskolen, og dermed giver også disse unge bedre muligheder 

for uddannelse. Disse målsætninger skal udarbejdes af Piareersarfik.  

 

Målet for Qeqqata Kommunia er pasningsgaranti for børn i kommunen, herunder sikring af 

opsyn med børn, som ikke har fået tildelt institutionsplads. Herunder også både psykisk og 

fysisk handicappede.  

 

Der skal være kvalificeret personale i daginstitutioner, skoler, fritidshjem og klubber.  

Børn og unge skal sikres oplevelser og betydningsfulde fællesskaber, som skaber grobund 

for selvværd og selvtillid, dette gøres blandt andet i skolen, som et led i undervisningen og 

i fritiden blandt ved hjælp af fritidsklubbernes arrangementer. 

 

Der skal være aktivitetstilbud til handicappede børn og unge og mulighed for rejser og 

udveksling med andre børn og unge i samme situation. Handicapidrætten skal blandt 

andet styrkes, gerne i samarbejde med andre kommuner.  

 

Institutionerne og skolerne i Qeqqata Kommunia skal gøre mere brug af sportsforeninger, 

sangforeninger, det private erhvervsliv, private organisationer, også i bygderne. 
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Rollemodeller og resursepersoner inddrages også, så befolkningen på den måde kan 

være med til at løfte tilbuddene. Qeqqata Kommunia ønsker at inddrage de ældre som 

rollemodeller og resursepersoner. De kan være med i den opdragende del, og være 

bedsteforældre for dem der ikke har nogen. Derudover kan byens ældre deltage i 

institutionernes og skolernes lejrture i naturen. Kunstnere og personer fra kulturlivet i byen 

og i bygderne kan også inddrages mere. Dette skal skolerne og fritidsinstitutionerne sikre i 

samarbejde med førnævnte foreninger.  

 

5. Misbrug og tidlig indsats 
Det forebyggende arbejde skal påbegyndes så tidligt som muligt. Der bør ske en øget 

koordineret indsats mellem relevante instanser til gavn for de enkelte borgere.  

Medarbejdernes viden og erfaringer på i det offentlige skal koordineres bedst muligt 

således, at de offentlige instanser fremstår som en helhed, der er klar til at medvirke til 

generel forebyggelse af sygdomme og uhensigtsmæssig adfærd. 

 

Det er specielt vigtigt, at der kan ydes hurtig hjælp for borgere som har oplevet 

traumatiske oplevelser.  

        

Sundhedsfremme og forebyggelse skal sikre de bedst mulige udviklingsmuligheder for 

børn og unge og sikre, at også for de sårbare børn og unge støttes bedst muligt. 

 

Børn og unge skal vokse op i et samfund, der ikke er præget af misbrug af alkohol og 

hash. For at sikre dette skal forebyggelseskonsulenternes handleplaner følges og fortsat 

udvikles.  

      

Qeqqata Kommunia skal agere hurtigt ved opdagelsen af seksuelt misbrug af børn og 

unge. Kommunen ønsker så vidt muligt at indgå et samarbejde med Selvstyret omkring 

problematikken. Handleplaner der er under udarbejdelse skal følges og kontinuerligt 

udvikles.  

       

Det skal sikres at fagpersoner og relevante instanser inddrages, og i den forbindelse 

igangsætte den rette hjælpeforanstaltning. Området for familie, folkeskolerne, 
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sundhedscentrene, politiet, PPR og forebyggelseskonsulenterne skal derfor have klare 

retningslinier for, hvordan der i fællesskab skal sættes ind.   

 

6. Fritidsmuligheder for store og små 
Koordinering af fritidstilbud indenfor fritidsområdet og skolen skal sikres. Der skal være 

muligheder og samlingssteder for børn og unge i Qeqqata Kommunia. 

        

Der skal fortsat arbejdes for at mulighederne i bygderne indenfor fritidsområdet forbedres, 

og at der gives mulighed for bedre samlingssteder for alle. 

 

Fritidsinspektørenene skal sikre, at der er tilpassede fritidsmuligheder for børn og unge, og 

kvaliteten skal sikres bl.a. ved at skolefritidsordningerne skal være veltilrettelagte.  

        

Der skal aktivt arbejdes på, at der er velfungerende fritidstilbud til alle aldersgrupper. 

Børn og unge – uanset økonomisk formåen – skal kunne tilbydes spændende fritidstilbud. 

Qeqqata Kommunia stiller Internetcafé til rådighed i forskellige institutioner, så børn og 

unge kan sikres adgang til nettet. Caféerne kan blandt andet bruges til hjælp til søgning af 

information om uddannelser, jobs, skoleophold i udlandet.  

       

Børn og unge skal sikres et fritidsliv med valg og udviklingsmuligheder, hvorigennem de 

sikres oplevelser og betydningsfulde fællesskaber, og hvor selvstændigheden hos det 

enkelte barn og den enkelte unge styrkes og udvikles, og igennem brugen af naturen, 

musikskolen, lejrskoleophold og sport at øge børnenes og de unges selvværd. 
 
 

7. Sundhed, idræt og motion  
Alt for mange børn og unge lider af fedme, astma og allergi på grund af et for 

stillesiddende liv og dårlig kost. I henhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling skal børn og 

unge bevæge sig mindst én time om dagen. Et mål for Qeqqata Kommunia er, at mange 

flere børn og unge skal bevæge sig tilstrækkeligt som små, for at undgå en række 

livsstilsrelaterede sygdomme senere i livet. Dette skal blandt andet gøres ved følgende: 
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7.a. Sundhed og friluftsliv i samspil med kultur og natur 
 
Børn og unge skal sikres naturoplevelser og deres forhold til og respekt for naturen skal 

udvikles gennem hele deres opvækst. Legepladser og udearealer i institutionerne, skoler 

og boligområder indrettes og udformes i samarbejde med børn og unge, så de udfordres 

fysisk, bliver nysgerrige og gives mulighed for at eksperimentere og afprøve grænser. 

 

Qeqqata Kommunia vil etablere naturlegepladser, et lille naturreservat, stier og broer, 

vandrerkort, udsigtspunkter, bål- og grillpladser, et kreativt fritidscenter, motocrossbane, 

cykelbane og skydecenter, hvor ansvarlighed og respekt for de enkelte ting er i centrum. 

Om vinteren skal der arrangeres snefestival og Tulugaqkampagnen skal der følges op på i 

samarbejde med børn og unge, så de føler et medansvar og får et forhold til den natur der 

omgiver dem.  

 

8. Styrkelse af kulturen 
De kulturelle muligheder og inddragelse af nærmiljø skal styrkes, så børnene og 

ungdommen får lettere adgang til kulturarven. Børn og unge skal under deres opvækst 

sikres oplevelse af forskellige kulturelle tilbud, fordi et menneske aldrig kan blive et helt 

menneske uden at kende sin kulturelle identitet. Dette skal ske i samarbejde med 

foreninger, erhvervslivet og private organisationer, og andre resursepersoner indenfor 

kulturen.  

 

9. Implementering af handlingsplaner 
I den tværgående samarbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra 

sundhedssektoren, uddannelses- og kultursektoren, området for familie samt politiet, 

udarbejdes handleplan for politikken.  

     

Samarbejdsgruppen skal under udarbejdelse af handleplanen også sikre opfølgningen af 

den. Arbejdsgruppen mødes løbende minimum hver måned for at følge op på børn og 

unges vilkår og komme med forslag til hvad der kan forbedres og hvordan, samt evaluere 

igangværende og afsluttede tiltag. Uddannelses-, kultur- og fritidsudvalg samt 

familieudvalget orienteres kvartalsvis herom.  
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10. Velfungerende områder, som skal bevares og 
videreudvikles 
Børneinstitutionerne, skolerne, musikskolen, idrætshaller, biblioteket, skiliften, 

indskolingsarbejdet, pige- og drengepædagogik og det frivillige arbejde omkring Arctic 

Circle Race og Qeqqata Kommunias engagement i skolerne, er alle gode tiltag. De er 

medvirkende til at der skabes gode rammer for opvækst og udvikling for vore børn og 

unge. Alle disse skal bevares og videreudvikles. 

       

Området for familie, miljøarbejdere og SSPK´s (Skole, Socialforvaltning, Politi og Kultur & 

fritid) igangværende hjælpeforanstaltninger for børn og unge skal fortsættes og 

intensiveres. PPR er godt i gang og skal bevares og kontinuerligt udvikles. For at sætte 

fokus på børn og unge har Qeqqata Kommunia oprettet familiecentre i begge byer. 

Benyttelsen og effekten af familiecentrene evalueres årligt og medtages i handleplanerne 

for kommunen.  

 

11. Indsatsområder 
• Gravide og småbørnsfamilier. 

Qeqqata Kommunia vil tilbyde rådgivning, muligheder for aflastning, fleksible 

arbejdstider, mindre belastende arbejdsopgaver og bedre økonomisk sikring af 

gravide kvinder og småbørnsfamilier. 

 

• Qeqqata Kommunia vil bidrage til aktiviteter, der har til formål at fremme børn og 

unges opvækst og udvikling. Det kan være inspiration til sunde livsvaner, 

fritidstilbud, etablering af lektiehjælp, formidling af studieophold i udlandet, personlig 

rådgivning. 

 

• Familien i centrum: 

Qeqqata Kommunia vil tilbyde familierådgivning, aflastning, personlig vejledning, 

misbrugsbehandling, støtte til etablering af selvhjælpsgrupper samt andre relevante 

aktiviteter, der kan fremme familiens trivsel og den enkeltes selvværd. 
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• Misbrug – et problem med fatale konsekvenser. 

Ikke mindst sætter Qeqqata Kommunia fokus på alkohol- og anden misbrug. 

Misbrug kan føre til omsorgssvigt, vold, økonomisk misbrug. Derfor tilbyder 

Qeqqata Kommunia misbrugsbehandling, med streg under behandling. Ikke en 

kortsigtet symptomkur, men en langsigtet årsagsbearbejdning. 

En behandling, der indebærer, at hele familien og det nære netværk, herunder 

arbejdspladsen, inddrages i en effektiv opfølgning og støtte. 

 

• Hjælp til omsorgssvigtede børn er et vigtigt ansvarsområde som det offentlige er 

medansvarlig ovenfor. Når voksne svigter, må andre voksne træde til, således at 

der ikke er børn som mistrives og får frataget deres krav og ret til en god barndom. 

Qeqqata Kommunia skal udarbejde retningslinier for alle som har med børn og 

unge at gøre. Retningslinier og vejledninger som skal sikre at borgerne kan være 

med til at beskytte og hjælpe det omsorgssvigtede barn. 

 

• Mange børn og unge har tendenser til dårlige spisevaner. Spisevaner som i værste 

fald kan give usund levevis og resultere i sygdom. Kommunen skal være med til at 

der kontinuerligt vejledes om sund kost via undervisningen på skolerne, og sørge 

for at den kommunale madpakkeordning på skolerne er et godt eksempel på hvad 

sund kost er. 

 

• Qeqqata Kommunia vil sikre at børnene i bygderne får gode skolekundskaber samt 

muligheder for gode og sunde fritidsaktiviteter. 

 

• Qeqqata Kommunias succes afhænger af befolkningens evne til at udvikle sig, da 

kravene fra omverdenen skærpes og ændrer sig konstant. En kompetent, fleksibel 

og alsidig befolkning giver desuden mulighed for at kunne rekruttere og uddanne 

befolkningen. 
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Udvikling medfører også evnen til at børn, unge og voksne, bliver mere rummelige, 

respekterer og drager fordele af forskellighed og bliver i stand til at arbejde med 

egne svagheder / udviklingsområder m.v. 

 

Hver enkelt institution udarbejder i samarbejde med børn og unge en personlig 

handleplan, og sørger dermed for at inddrage barnet eller den unge. 

 

 

 

Det fortsatte arbejde omkring at sikre gode forhold omkring vore børn og unges 
vilkår samordnes med: 
 

Målsætninger: 

• Selvstyrets målsætninger på daginstitutioner, skoler og fritidsområdet omkring børn 

og unge. 

• Kommunalbestyrelsens målsætninger på området. 

• Områdernes målsætninger. 

 

Indsatsområder: 

• Landsdækkende indsatsområder. 

• Kommunalbestyrelsens indsatsområder. 

• Fagudvalgenes indsatsområder. 

 

12. Konklusion 
I takt med den løbende evaluering og vedtagelse af nye indsatsområder for Qeqqata 

Kommunias generelle kvalitetsudvikling, sørges der for, at indsatsområderne inden for 

børne- og ungeområdet medtages. 

 

I forbindelse med evaluering af eksisterende indsatsområder, skal der hvert år opstilles og 

besluttes nye indsatsområder samt tages beslutning om hvorvidt eksisterende 
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indsatsområder og handleplaner er fyldestgørende opnåede eller om indsatsområderne 

skal forsætte endnu et år. 

 

Qeqqata Kommunias børne- og ungepolitik skal sikre, at der løbende sikres gode, sunde 

og udviklende rammer for alle børn og unge i hele kommunen. Politikken giver udtryk for 

kommunalbestyrelsens visioner og intentioner om, at kommunen er og forbliver et godt 

sted at vokse og udvikle sig i, især fortsat at være førende inden for videreuddannelserne i 

hele Grønland. 

 

For at sikre en proces som løbende sætter børn og unge i fokus i den hurtige og globale 

udvikling skal det tilstræbes at fokuspunkter, indsatsområder og handleplaner tager deres 

udspring i den overordnede børne- og ungepolitik. Alle tiltag nævnt i denne børne- og 

ungepolitik skal værksættes med denne politiks ikrafttræden.  
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