Børnemiljøer

ungemiljøer

Hvorfor skal vi

arbejde

med børne- og ungemiljøer?
Børn- og Ungeforvaltningen skal medvirke til, at
børn og unge trives og udvikles samt ruste dem
til et voksenliv med uddannelse, arbejde og aktivt
medborgerskab. Vi skal understøtte, at alle børn og
unge indgår i inkluderende fællesskaber og har lige
mulighed for at lære og deltage.
Ledere, medarbejdere og bestyrelser har allerede
taget mange og betydelige skridt på vejen mod disse fælles mål. Men vi kan nå endnu længere, hvis
vi på tværs af dagtilbud, skoler og klubber tænker
i nye måder at samarbejde på og tager et fælles og
koordineret afsæt, hvor børne- og ungeperspektivet
er tydeligt.
En fælles vej frem er børne- og ungemiljøer.
Miljøerne vender ikke alting på hovedet, men
bygger videre på det gode arbejde, som allerede er i gang i dagtilbud, skoler og klubber og
ungdomsskoler.
Børne- og ungemiljøerne blev første gang lanceret i
”Fremtidens Skole” i 2010. Her står, at daginstitutioner, skoler, klubber, ungdomsskoler og andre sammen skal være med til at skabe helhed og sammenhæng i børn og unges liv og hverdag.
Børne- og ungemiljøerne binder de kommunale tilbud sammen på tværs af faggrænser og organisatoriske skel. De er også vores bud på, hvordan vi

fremover skaber tættere bånd og synergier mellem de kommunale tilbud og civilsamfundets ressourcer. Det er en dagsorden, der rækker videre end
Børn- og Ungeforvaltningen, og som hele Odense
Kommune har fokus på.1
Børne- og ungemiljøerne er kort fortalt et samlet
bud på, hvad der skal karakterisere vores udviklings- og læringsmiljøer for børn og unge, og hvordan de vigtigste aktører i henholdsvis børns og
unges liv skal samarbejde.
De helt centrale aktører i børnemiljøerne er institutioner og skoler, mens det i ungemiljøerne er skoler, klubber og ungdomsskoler. Skolerne rækker
altså på tværs og får derfor naturligt en særlig forpligtelse til at understøtte sammenhængen mellem
børne- og ungemiljøerne.
Miljøerne involverer selvfølgelig andre centrale
kommunale aktører, som støtter op om børnenes
sociale trivsel, sundhed og læring. Det drejer sig
om sundhedsplejersker, støttepædagoger, psykologer og mange flere.
Det er en vigtig pointe, at miljøerne skal åbne sig
mod det omkringliggende samfund. Det vil konkret sige, at familier, foreninger, lokale virksom
heder, lokalsamfundet, ungdomsuddannelser med
flere, er vigtige aktører i miljøerne.

Du kan læse mere i Ny Virkelighed – Ny Velfærd, som du finder på medarbejderportalen.
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definerer derimod ikke, hvor det lokale fokus lægges, og hvordan der arbejdes.

Børne- og ungemiljøerne betyder et farvel til de
fire kendte distrikter. De erstattes af 15 geografiske
ledelseskollegier for børnemiljøerne og et endnu
ukendt antal partnerskaber for ungemiljøerne.

Det er vigtigt at understrege, at kerneelementerne
sætter retning for det tværgående samarbejde, men
i lige så høj grad sætter retning for de tiltag og projekter, som er specifikke for dagtilbud, skole etc.

I fremtiden skal dagtilbud, skoler, klubber, ungdomsklubber således samarbejde inden for en ny
organisering. Lederne skal sammen gå forrest i
arbejdet med de nye miljøer og i fællesskab fastlægge en lokal retning og prioritering.

På de næste sider præsenteres kerneelementerne,
nogle bud på refleksive spørgsmål, den organisatoriske ramme og det videre arbejde i børnemiljøerne
og ungemiljøerne.

Gennem 2011 har ledere og medarbejdere fra hele
børne- og ungeområdet arbejdet med at konkretisere og folde børne- og ungemiljø-tænkningen ud.
Dette arbejde er mundet ud i fem kerneelementer
for hvert af miljøerne.

Beskrivelserne og rammerne er forskellige, fordi børnemiljøerne primært orienterer sig mod det
nære og det lokale. Ungemiljøerne er netværksbaserede for at tilgodese, at de unge er mere mobile og
bruger byens tilbud på kryds og tværs.

Chefgruppen har besluttet, at kerneelementerne
skal være en fælles gensidigt forpligtende ramme
om vores miljøer for børn og unge. Elementerne
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Sundhedsplejersker, tale-hørelærere/konsulenter, støttepædagoger, socialrådgivere,
socialpædagoger, SSP/miljø/gadeplansmedarbejdere, misbrugskonsulenter,
uddannelsesvejledere, psykologer og tandlæger.

Kerneelementer

Børnemiljøer
Inkluderende miljøer hvor
alle børn oplever sig som
betydningsfulde deltagere
i fællesskaber
Det er vigtigt, at vores udviklings- og læringsmiljøer etableres, så alle børn har oplevelsen af, at de
indgår i fællesskaber og er betydningsfulde for de
fællesskaber, de indgår i.
Et barns udvikling og læring understøttes af samspillet mellem barn og omgivelser. Læringsprocesser er en aktiv samspilsproces, hvor læringsmiljøet
og i særlig grad deltagernes indbyrdes relationer er
afgørende for, hvordan der læres, og hvad der læres.
■ Hvordan kan vi organisere vores praksis, så
alle børn oplever sig som betydningsfulde
deltagere i fællesskaber?
■ Hvordan kan vi tilrettelægge vores praksis, så den tager udgangspunkt i det enkelte
barns kompetencer og behov?
■ H
 vordan kan vi inddrage forældrene i arbejdet med at skabe inkluderende miljøer?
■ H
 vordan kan indsigt i - og kendskab til hinandens metoder og værktøjer på tværs af
institutioner være med til at skabe inkluderende miljøer?

Børn og forældre involveres
i udviklingen af motiveren
de læringsmiljøer
I udviklingen af motiverende læringsmiljøer skal
alle børn og forældre involveres og have en stemme. Den løbende og systematiske inddragelse af
børnenes perspektiver understøtter at miljøerne er
i øjenhøjde (børne-) og motiverer børnene. Endvidere kan forældrenes ressourcer og kompetencer i høj
grad berige udviklingen af læringsmiljøer, som er
innovative og afspejler samfundet.
■ H
 vad forstår vi ved et motiverende
læringsmiljø?
■ H
 vorfor skal vi inddrage vores børn og
forældre i udviklingen af motiverende
læringsmiljøer?
■ H
 vor og hvordan kan vi inddrage børn og
forældre aktivt i tilrettelæggelsen af
motiverende læringsmiljøer?

Fysiske rammer i børne
højde som understøtter
fleksibilitet og kreativitet
Børnemiljøerne indrettes, så de fysiske rammer er
i børnehøjde. Miljøerne skal tydeligt afspejle, at de
henvender sig til børn, så de medvirker til at fremme børnenes udvikling og læring. Endvidere kendetegner fleksible lærings- og udviklingsrum børne
miljøet, så både børns og voksnes kreativitet kan
blomstre.
■ H
 vilke ændringer skal til, før vores fysiske
rammer i højere grad er i børnehøjde?
■ H
 vordan kan de fysiske rammer understøtte
fleksibilitet og kreativitet?
■ H
 vordan kan de fysiske rammer i børne
højde være med til at understøtte vores
pædagogiske praksis?

Inddragelse af lokale
aktører i børnemiljøet og
brug af lokalområdet som
læringsrum
Børnemiljøerne skal tilstræbe, at børnene mødes
af forskellige læringsformer, at de lærer at begå sig
i forskellige miljøer og lærer at indgå i mangfoldige fællesskaber. Brug af lokalområdet og samarbejde med lokalområdets aktører kan fremme, at der
etableres alternative læringsmiljøer, og at der for
børnene skabes en naturlig sammenhæng mellem
institution, skole og fritid.
■ H
 vordan kan vi introducere børnene for
nye muligheder, så de kan indgå i aktiviteter
og netværk, der rækker ud over deres eget
lokale børnemiljø?
■ H
 vilke relevante aktører fra lokalområdet
kan det være hensigtsmæssigt at inddrage i
arbejdet med vores egne og tværgående med
børnemiljøer?
■ H
 vordan kan vi benytte lokalområdet som
læringsrum og bruge det til at kvalificere
vores pædagogiske praksis?
■ H
 vilke temaer er det, vi i et samarbejde med
de lokale aktører (boligforeninger, frivillige
foreninger, erhvervsliv mv.) bør have fokus
på for at udvikle børnenes læringsrum?

Kerneelementer

Forpligtende koordineret
samarbejde og erfarings
udveksling mellem de profes
sionelle voksne med henblik
på at etablere meningsfulde
sammenhænge for børn
For bedst muligt at støtte børnene i udviklingen af
deres faglige og sociale kompetencer og give dem
positive oplevelser, når de bevæger sig fra et miljø
til et andet, er det vigtigt, at de mange professionelle voksne omkring børnene arbejder tæt sammen.
Et tværgående samarbejde på tværs af fagligheder
og organisering vil skabe et bredt fundament for
børnenes udvikling og læring.

Organisatorisk ramme
Børnemiljøernes omdrejningspunkt bliver 15 nye
ledelseskollegier.
Et ledelseskollegium består af en fast kerne af institutions- og skoleledere, der har initiativforpligtelsen til at arbejde med sammenhæng i de lokale børnemiljøer. Afhængig af udfordringer, opgaver eller
behov kan ledelseskollegiet enten ad hoc eller fast
suppleres af en række af andre aktører.
De 15 nye ledelseskollegier er vist på kortet.

Ledelseskollegier er:

■ Hvilke tiltag er nødvendige for at etablere et
fælles sprog, et fælles børnesyn og en fælles
referenceramme på tværs af pædagogiske
tilbud?

Seden/Agedrup

■ H
 vordan kan vi i et tværgående samarbejde
strukturere og organisere vores praksis, så
det tilgodeser det enkelte barn og grupper
af børn?

Næsby/Spurvelund/Kroggård

■ H
 vordan kan vi udvikle læringsmiljøet ved
at bruge vores forskellige personalekompetencer og vores samlede personaleresurser
fleksibelt i egen organisation og på tværs af
institutioner?

Sanderum/Tingløkke

■ H
 vordan kan indsigt i- og kendskab til hinandens metoder og didaktik på tværs af
institutioner være med til at kvalificere
vores pædagogiske praksis?

Vollsmose
Skt. Hans/Rising
Søhus/Stige
Tarup/Paarup
Korup/Ubberud
Rasmus Rask/Højme
Skt. Klemens/Dalum
Hjallese/Højby
Holluf Pile/Fraugde
Rosengård/Kragsbjerg
Hunderup/Munkebjerg
Vestre/Åløkke/Bolbro

Det videre arbejde med
børnemiljøer
Med afsæt i kerneelementerne beslutter ledelseskollegierne, hvilke kerneelementer de vil give et
særligt fokus i det tværgående arbejde i de kommende år, og de formulerer mål, resultatkrav og
målemetode. Dette indgår i de respektive lederes
kontrakter.

Børnemiljøer

Lederne tilrettelægger endvidere drøftelser, processer og formulerer evt. yderligere mål i egen del af
organisationen, som understøtter implementeringen af de fem kerneelementer.
Medarbejdere fra forvaltningens afdelinger vil
understøtte implementeringsprocessen ved dialogmøder med de enkelte ledelseskollegier. I dialogen
vil der blive fokuseret på arbejdet med de opstillede mål.

Børnemiljøer
Hvem skriver kontrakten?
Institutionsledere
Skoleledere

Hvem er også med?

15 ledelseskollegier.

Tandpleje og sundhedstjeneste
Dagpleje
Klubber
Støttefunktioner til almenområdet
(psykologer, socialrådgivere,
tale-hørelærere/konsulenter m.v.)
Lokalområde
Familie/netværk

Kerneelementer

ungemiljøer
Styrket fokus på ungedidaktik

Styrket ungeinddragelse

Målet med en styrket ungedidaktik er at sikre
undervisning, der er målrettet de ældste elever,
og som kan fænge, engagere og motivere. Eleverne
skal udfordres der, hvor de er. Et af midlerne til at
opnå dette kan være at arbejde med mulighederne
indenfor holddeling, undervisningsdifferentiering
og forskellige undervisnings- og arbejdsformer. Når
eleverne føler, at de udfordres tilpas og er i flow, vil
deres motivation også øges.

Målet med styrket ungeinddragelse er at bevare og
styrke de unges motivation og lyst til at lære. Ungeinddragelse kan foregå i demokratiske strukturer
såsom elevråd, men lige så vigtigt i den daglige dialog i de forskellige sammenhænge, den unge bevæger sig i. Styrket ungeinddragelse forudsætter, at
vi allerede i børnemiljøerne forbereder børnene til
deltagelse i demokratiske processer.

■ Hvilke typer af samarbejde kan der
fokuseres og handles på for at sikre
ungeinddragelsen?
■ Hvilke lokale erfaringer med holddeling og
undervisningsdifferentiering kan der fortsat
udvikles på?
■ Hvilke fælles drøftelser om motivationsfaktorer kan sættes i værk/er allerede sat i
gang?

■ H
 vordan giver vi mulighed for, at ikke kun
de stærkeste og mest velformulerede af de
unge bliver hørt?
■ H
 vordan styrker vi muligheden for, at alle
børn og unge – også de som ikke er vant til
medbestemmelse og inddragelse - kan indgå i den demokratiske dannelsesproces, som
aktiv inddragelse i skolehverdagen er?
■ Hvordan forholder vi os til, at de unges
ønsker og skolens formelle krav ikke altid vil
være i overensstemmelse?

Stærkere brobygning til og vejledning om ungdomsuddannelser
og fritidsliv
Målet med brobygning er at give de unge indsigt
i, hvad der er af muligheder, så de kan træffe kvalificerede valg i forhold til uddannelse, fællesskab, sundhed, og udvikling. Det kræver et tættere
samarbejde med de modtagende uddannelses
institutioner og et styrket samarbejde mellem
folkeskolen, PPR, UUO, ungdomsskoler, klubber og
organisationer.
■ H
 vordan kan læringsmiljøer se ud, så der
skabes sammenhæng i de unges liv?
■ P
 å hvilke måder kan frivilligheden drages ind i skolen – fra klubber, foreninger og
andre?
■ Hvordan kan brobygning til erhvervsliv og
fritidsliv styrkes, så flere voksne kan støtte
eleverne?
■ Hvordan styrkes de fælles refleksioner, som
skal ske på tværs af faggrupper – og ikke
bare indenfor skolen?

Strategier for inklusion og
fællesskab
Målet med en øget fokus på inklusion og fællesskab er at understøtte de unges tilhørsforhold til
en gruppe, klasse, forening og fritidsmiljø. Overordnet set skal ungemiljøerne udvikles således, at
der tages mest muligt hensyn til den enkelte unges
udviklingsbehov og potentiale. Dvs. at ungemiljøerne skal være medunderstøttende i forhold til unges
personlige, sociale og faglige udviklingsbehov.
Udviklingsbehov drejer sig om gruppetilhørsforhold, kompetente voksenrelationer, mulighed for
spejling i gode rollemodeller, faglig udvikling og
udvikling af moral/etik.
■ H
 vilke konkrete samarbejdsformer skal
der til for at skabe fælles ungesyn, fælles
referenceramme og fælles sprog vedrørende
alle unges ret til fællesskab og deltagelse?
■ H
 vor ser I de største udviklingsmuligheder
for inklusion og fællesskab i et lokalt, tværgående samarbejde?
■ Hvor i det lokale ungemiljø ligger der gode
erfaringer på inklusionsområdet?
■ Hvilke nye evalueringsformer kan udvikles
på baggrund af de indsatser, I påtænker at
etablere?

Kerneelementer

Organisatorisk ramme
Omdrejningspunktet for ungemiljøerne bliver nogle flydende og dynamiske partnerskaber. Unge har
nemlig en større mobilitet end børn, problemstillingerne er mere omskiftelige, og mange af de relevante aktører er bydækkende.

Forældresamarbejde
Et velfungerende forældresamarbejde er også i
fremtidens skole et helt afgørende parameter.
Udgangspunktet for samarbejdet skal være en
differentieret tilgang, hvor der særligt er fokus på
en styrkelse af samarbejdet om de ældste elever og
elever med særlige vanskeligheder.
■ H
 vilke muligheder ser I for at styrke
forældresamarbejdet særligt i forhold til de
ældste elever og elever i en udsat position?
■ H
 vilke nye samarbejdsmodeller kan
udvikles?
■ Hvor er der gode erfaringer at hente?

Ungemiljøer

Det betyder, at de forskellige aktører omkring de
unge indgår i partnerskaber, hvor det er opgavens
karakter og løsning, der er afgørende for, hvem der
udgør deltagerkredsen. Det samlede antal af partnerskaber kendes altså ikke på nuværende tidspunkt, men vil fremkomme når de forskellige
aktører melder sig ind på partnerskaberne.

Det videre arbejde med
ungemiljøer
Med afsæt i kerneelementerne beslutter aktørerne, hvilke partnerskaber der skal indgås og dermed
også, hvilke kerneelementer de vil give et særligt
fokus i det tværgående arbejde i de kommende år.
På den baggrund formuleres mål, resultatkrav og
målemetode. Dette indgår i de respektive lederes
kontrakter.

Ungemiljøer
Hvem skriver kontrakten?
Skoleledere
Ungdomsskoleledere

Hvem er også med?

x antal partnerskaber, der er flydende og
temabestemte.

Tandpleje og sundhedstjeneste
Klubber
Støttefunktioner til almenområdet
(UUO, psykologer, socialrådgivere,
tale-hørelærere/konsulenter m.v.)
Lokalområde
Familie/netværk
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