Grundlagsforståelsen
- for indsatser vedr. børn og familier
Følgende væsentlige værdier er bærende og understøttende for principperne
i arbejdet med børn og familier i Jammerbugt Kommune:
Respekt og ligeværd
Åbenhed og tydelighed
Troværdighed
Engagement og nærvær
Ressourceorienteret menneskesyn

Omsat i det praktiske arbejde inden for de forskellige opgaveområder og
dermed medarbejdergrupper i Jammerbugt Kommune betyder ovenstående
noget helt grundlæggende. Det vil således være et mål i sig selv at udvikle
en fælles grundlagsforståelse på tværs af delområderne indenfor Børne- og
Familieforvaltningen.

Grundlagsforståelsen



Visionen

I Jammerbugt Kommunen vil vi arbejde for, at børn og unge gives lige
muligheder for udvikling og trivsel i en kultur, som bygger på et demokratisk
grundlag. Vores børn og unge sikres en opvækst, som skaber de bedste
forudsætninger for et voksenliv med medbestemmelse, medansvar og handlekompetencer.
Jammerbugt Kommunen yder en generel forebyggende indsats, en tidlig
indsats og en indsats, som tager sigte på at støtte børn og unge med særlige behov og hensyntagen. Organisationen løser sin opgave dels ud fra et
anerkendende og relationelt perspektiv og dels på baggrund af et højt fagligt
niveau.
Visionen for børne- og ungeområdet udmøntes i følgende mål:
1. yde en tværfaglig forbyggende indsats på alle niveauer i den kommunale organisation
2. forbedre og samordne kommunens tilbud til børn og unge
3. yde en indsats med barnets og dets relationer
4. styrke og forbedre indsatsen over for børn og unge med særlige behov
5. skabe grundlag for, at opgaven med børn og unge har et sundheds-, et omsorgsog et læringsperspektiv.
6. medvirke til så tidligt som muligt - hos børn med særlige behov - at afdække eventuelle fysiske, psykiske og sociale behov og iværksætte tiltag.
7. skabe grundlag for, at organisationen og enhver ansat udvikler kompetencer på 2
områder: dels eget fagområde og dels relationelle kompetencer.
8. skabe grundlag for, at alle opgaver indenfor børne- og kulturområdet beskrives i
forhold til ressourcer, mål og handledel. Det gør sig gældende såvel for den enkelte
organisationsenhed som for opgaven i forhold til børn.

I Jammerbugt Kommune har vi både fagligt og menneskeligt en forståelse af,
at de nære voksne er de centrale aktører i opgaveløsningen. De nære voksne
er barnets forældre og de nære professionelle (f.eks. lærere og pædagoger),
som barnet møder i det lokalmiljø, hvor det lever sit liv. Hvor forældrene ikke
i tilstrækkeligt omfang kan påtage sig ansvaret i forhold til barnet, kan det
nære netværk (familie m.fl.) omkring barnet udgøre en vigtig ressource og
forudsætning for opgaveløsningen.
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Denne forståelse er grundlaget i en opgaveløsning, som tager udgangspunkt
i, at forældre er en ressource og de nære professionelle betydningsfulde i
relationen til børn, unge og familier med behov for særlig støtte og hensyntagen.
Rådgiverne (f.eks. PPR og støttekorps) er sekundære i forhold til forståelsen
af opgaven, men betydningsfulde i relation til at understøtte de nære professionelle i deres løsning af opgaven og i forhold til forældrenes og netværkets
aktive medvirken.
Grundlagsforståelsen kan illustreres således:

Fælles forståelse
for opgave
Familien

Barnet
Rådgiverne

De nære
professionelle

Grundlagsforståelsen er især relevant for politikområderne 1-4.
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