
BORNHOLMS SAMMENHÆNGENDE 
BØRNE- OG UNGEPOLITIK FOR 
0 - 29 ÅR

Folkesundhedspolitik for Bornholm

Sundhed handler 
om at trives - både 
fysisk og mentalt. 
Og om at indgå i 
gode sociale rela-
tioner. Derfor 
ligestiller vi fysisk 
og mental sundhed.

Folkesundhed 
sætter fokus på, at 
sundhed er noget, 

vi løfter i fællesskab 
og som afhænger af 

mange forhold.

Velkommen til folkesundhedspolitikken, som er en 
ramme for tiltag, der skal skabe bedre levevilkår. 

Politikkens overordnede mål er: 
et længere liv og � ere gode leveår for alle os bornholmere 

- og mindre social ulighed i vores sundhed.

 

Som bornholmere ønsker vi, at alle vores børn og unge har et godt 
børne- og ungdomsliv, hvor de leger, lærer og udvikler sig og fort-
sætter med at have et godt voksen- og ældreliv.
 
Vi har alle sammen et ansvar for, at det kan lykkes. Derfor består 
Bornholms sammenhængende børne- og ungepolitik af 6 værdier 
og holdninger, som bornholmere – store og små – har peget på 
som afgørende for, at alle børn og unge på Bornholm i alderen  
0 til 29 år kan få et godt børne- og ungdomsliv.

På vegne af Kommunalbestyrelsen

Morten Riis 
Formand for Børne- og Skoleudvalget

Winni Grosbøll 
Borgmester

Forord

og



1: Alle børn og unge 
har en tryg base
• Familien er en hjørnesten i livet
• Tryghed, tillid og omsorg 
   er afgørende
• Man skal kunne få hjælp, 
   når livet er svært

2: Alle børn og unge 
er en aktiv del af 

meningsfulde og trygge fællesskaber
• Fællesskaber kan være store og små, 
   formelle og uformelle
• Alle er værdifulde i fællesskabet
• Respekt og forståelse for 
   forskellighed er et fundament

5: Alle børn og unge 
har lokal indsigt 
og globalt udsyn

• Kendskab til sig selv og Bornholm 
   er vigtigt
• Verden kan inspirere til udvikling 
• Alle bidrag er vigtige for den 
   bæredygtige udvikling af vores 
   samfund og natur

6: Alle børn og unge 
gennemfører en uddannelse 

og kommer i arbejde
• Det er muligt at blive så dygtig, 
   som man kan
• At gennemføre en uddannelse 
   skaber et fundament videre i livet
• Alle skal have mulighed for 

• Læringsmiljøer skal være lærerige 
   og udfordrende
• Fysisk og mental sundhed er 
   afgørende
• Et varieret fritidsliv, hvor der 
   er plads til leg og læring

3: Alle børn og unge 
lærer, trives og er sunde

4: Alle børn og unge er nysgerrige, 
har indflydelse, bidrager og tager 

ansvar efter evne
• Der skal være tid til at fordybe sig 
   og blive forundret
• Alle skal opleve at blive lyttet til 
   og skal lære at lytte til andre
• Udviklingen af den enkelte 
   skal understøttes
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Forord
Som bornholmere ønsker vi, at alle vores børn og unge har et godt børne- og ungdomsliv, 
hvor de leger, lærer og udvikler sig og fortsætter med at have et godt voksen- og ældreliv.
 
Vi har alle sammen et ansvar for, at det kan lykkes. Derfor består Bornholms sammenhæn-
gende børne- og ungepolitik af 6 værdier og holdninger, som bornholmere – store og små – 
har peget på som afgørende for, at alle børn og unge på Bornholm i alderen 0 til 29 år kan få 
et godt børne- og ungdomsliv.
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