
TRIVSEL, UDVIKLING OG 
LÆRING FOR BØRN OG UNGE

God start på livet
Vi skal styrke den forebyggende indsats i barnets første leve-
år og i de 9 måneder, der går forud, så alle børn får en god 
og tryg start på livet. I mange tilfælde kan man forudse et 
barns liv ved at se på relationen mellem barn og forældre. Vi 
skal blive bedre til at spotte, række ud og støtte op om de fa-
milier, der af den ene eller anden grund er i vanskeligheder, 
og hvor relationen halter.

Alle børn har krav på det rigtige tilbud
Børn, der har behov for specialiserede dag- eller skoletilbud, 
skal naturligvis modtage dette. Børn må aldrig fastholdes i 
normaltilbuddet ud fra en økonomisk betragtning. I skolen 
kan to-lærer-ordning og specialtilbud på skolen være en løs-
ning i begrænset omfang, men må aldrig erstatte det specia-
liserede tilbud, hvis barnet har behov for dette. 

Mere tid og plads til hver enkelt elev
Undersøgelser viser, at for mange elever i klassen påvirker 
indlæringen negativt. Vi vil derfor fortsat arbejde for maks. 
24 elever i klassen, så der bliver mere ro og tid til det enkelte 
barn. Vi mener også, at det skaber bedre rum for opgaven 
med inklusion af børn med særlige behov.

Gå glad i skole
I dag er der alt for mange børn, der ikke trives i skolen. For 
nogle børn er skolelivet så svært, at de slet ikke møder op. 
Vi skal derfor sikre, at vi har skoler, hvor trivsel og læring er i 
højsædet. Alle børn skal føle sig som værdifulde deltagere i 
det sociale og faglige fællesskab.

Alle skal have ret og råd 
til at være med i fællesskabet
Fysiske og psykiske handicap kan stå i vejen for deltagelse i 
fællesskaber. Det vil vi gerne lave om på. Vi skal blive bedre 
til at lytte og finde individuelle løsninger, der giver mening for 
børn og unge med handicap og deres familier.

 
Unge og trivsel
Det kan være en stor udfordring at hjælpe et ungt menne-
ske, der føler sig udstødt og derfor søger uheldige bekendt-
skaber. Årsagerne kan være mange og forskelligartede. Det 
er vigtigt, at vi bliver bedre til at spotte mistrivsel, så vi kan 
støtte op om den unge og vedkommendes familie i tide.

 
Uddannelse
Vi ønsker at fremme Hobro som attraktiv uddannelsesby og 
dermed skabe en ny ambitiøs by- og kommuneidentitet. Vi 
er overbeviste om, at lokale uddannelsesmuligheder har stor 
indflydelse på bosætning og særligt tilbageflytning i forbin-
delse med videregående uddannelse. Vi ønsker at indgå et 
forpligtende og langsigtet samarbejde mellem kommunen, 
virksomheder og uddannelses-institutioner om at skabe et 
attraktivt uddannelsesmiljø. Samarbejdet skal ligeledes imø-
dekomme lokale virksomheders rekrutteringsudfordringer i 
forhold til kvalificereret arbejdskraft. 

Socialdemokratiet vil skabe rammerne for, at vores børn kan få den bedste start 
på livet. Vi vil investere i det gode børne- og ungeliv med fokus på kvaliteten i pas-
ningstilbud og en fortsat udvikling af folkeskolen.
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