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Til  

Elevråd, skole- og dagtilbudsbestyrelser og -nævn, MED-udvalg på 0-18 

års området i Næstved Kommune, Handicaprådet, samarbejdsparter, 

interesseorganisationer, faglige organisationer og alle andre der har 

interesse i den sammenhængende politik for børn unge og familier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation til at komme med høringssvar til forslag til 

sammenhængende politik for børn, unge og deres familier 

 

 

 

 

I Børne- og Skoleudvalget har vi igangsat udarbejdelsen af en ny 

sammenhængende politik for børn, unge og deres familier i Næstved 

Kommune. Dette arbejde er nu kommet så langt, at vi er klar til at sende et 

forslag til polikken i høring. 

Om politikken 

Politikken sætter den politiske ramme og retning for at indfri byrådets vision 

for børnene. 

Alle børn og unge i Næstved Kommune er en ressource, og de har alle en 

drøm om at lykkes. Den drøm skal vi hjælpe dem med at indfri. Forældre, 

skoler, dagtilbud og forskellige støtteindsatser omkring vores børn og unge 

har et fælles ansvar for at sikre, at de trives, lærer, dannes og udvikler sig - 

og at de er en aktiv del af værdifulde fællesskaber. 

Med politikken ønsker vi at give en fælles forståelse af, hvad vi ser som 

centralt i dette arbejde - og hvilke gensidige krav og forventninger det stiller 

til de voksne, der er involveret i børn og unges liv på forskellig vis. Når 

politikken er vedtaget, skal den omsættes i konkrete handlinger og daglig 

praksis på 0-18 års området. 

 

 

Jeres høringssvar er vigtige 

Inden vi vedtager politikken er det vigtigt for os, at vi får en grundig dialog 

og får ”testet” politikken blandt de børn og unge det handler om, og blandt 

de voksne, der er involveret i børnenes liv. 
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Sagsbehandler 

Anne Korbo Christensen 

+4555881023 

 

Visionen for børn og 

unge i Næstved 

Kommune er formuleret i 

Byrådets vision fra 2018, 

og lyder således:  

 

”Alle børn og unge i 

Næstved Kommune skal, 

uanset udgangspunkt, 

have gode og ligeværdige 

muligheder for at udfolde 

sig i livet” 

 

http://www.naestved.dk/
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Derfor vil vi opfordre elevråd, skole- og dagtilbudsbestyrelser og nævn, 

MED-udvalg på 0-18 års området, samarbejdsparter, 

interesseorganisationer, faglige organisationer og alle andre interesserede 

til at afgive høringssvar til forslaget til politik. 

 

 

 

 

 

I høringssvarene vil vi gerne have jeres generelle overvejeler i forhold til 

forslaget til politik. Derudover vil vi bede jer om at forholde jer til, om 

politikken vil betyde, at I skal gøre noget anderledes i fremtiden. 

Høringssvarene vil indgå i de politiske drøftelser, vi skal have, inden vi 

vedtager politikken i løbet af foråret 2020. 

Frist for indsendelse af høringssvar er mandag d. 16. marts  2020. 

Høringssvar sendes til cbu@naestved.dk med angivelse af ”Høringssvar” i 

emnefeltet og Att. Anne Korbo. 

Med venlig hilsen 

 

Børne- og Skoleudvalget i Næstved Kommune 

Lars Hoppe Søe, Udvalgsformand. 

 

 

Spørgsmål 

Ved spørgsmål kan Anne Korbo kontaktes på mail: ankch@naestved.dk 

eller telefon: 2545 0460. 
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