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Et aktivt
 liv 

– sammen 

Vi bor 32.000 indbyggere i kommunen i 2030. 
1.1.2021 bor der 30.700 indbyggere i kommunen. Vi følger med 
efterspørgslen, både hvad angår den kommunale planlægning 
og institutionsudbygning.   

Vi balancerer mellem at fastholde og tiltrække nye borgere. 
Vi arbejder aktivt med områdefornyelse og attraktive bolig-
udbud. Branding af kommunen er i fokus. 

Vi skaber balance mellem land og by.
Vi understøtter balancen mellem land og by ved at arbejde 
konkret med områders og byers potentialer i Planstrategi 2019. 
Vi udbygger cykelstinettet.

Vi arbejder for mangfoldighed i boligtilbud.
Vi har et varieret og attraktivt boligudbud, som både tiltaler 
tilflyttere og de borgere i kommunen, der gerne vil flytte til 
noget andet.   

Vi både beskytter og benytter naturen. 
Borgere har sammen med kommunen skabt nye naturtilbud. 
Klimatilpasningsindsatser er gennemført. Grundvandsbeskyt-
telsen er styrket. 

Vi bekæmper kassetænkning og bureaukrati.
Den nye helhedsplan på tværs af socialområdet, beskæftigelse 
og sundhed føres ud i livet. Vores ungeindsats er sammenhæn-
gende og den virker.

Vi sætter ny standard for inddragelse.
Borgerne oplever, at der er sammenhæng i den indsats, vi leve-
rer. Samarbejdet mellem sygehus, læger og kommune er mere 
effektivt. Vi inddrager borgernes netværk i opgaveløsningen. 

Vi satser på mental sundhed og sund livsstil for alle. 
Flere borgere bruger friluftmuligheder og forebyggelsestilbud. 
Flere borgere er engageret i frivilligt arbejde. Vi ser forbedringer 
i Sundhedsprofilens målepunkter.  

Vi understøtter foreningslivet, fællesskaber og netværk. 
Flere er aktive i foreningslivet. Skoler og dagtilbud samarbejder 
med lokale aktører indenfor fritids- og kulturliv.

Vi inddrager bevægelse, leg og læring i hverdagen.
Vi arbejder med bevægelse i dagtilbud, på skolerne og i 
dagcentrene. På alle vores skoler er elever nu uddannet som 
bevægelsescoaches. Vi har seniorsport i aktivitetscentre ude 
lokalt.

Vi satser på trivsel og læring fra starten. 
Fælles Indsats er velfungerende på hele 0-16 års området og 
styrker den tidlige indsats. Indsats mod skolevægring styrker 
elevernes fremmøde. Samarbejdet mellem skoler, socialfor-
valtning og politi er styrket.   

Vi bidrager til, at børn og unge bliver klar til at stå på egne ben 
og giver dem mod på fremtiden.
Flere unge får en ungdomsuddannelse, og andelen af uddan-
nelsesparate unge stiger. Flere børn og unge bruger fritids- og 
kulturlivets tilbud. Flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

Vi har fortsat Nordjyllands bedste erhvervsklima.
Vi har flere borgere i beskæftigelse. Virksomhederne er 
tilfredse med vores service og oplever at få den efterspurgte 
arbejdskraft. Vi har sammen med virksomhederne øje for 
cirkulære og klimavenlige potentialer.
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KONTRAKT

Tema: Dannelse
Fokus: Vi bidrager til, at børn og unge bliver klar til at stå 
på egne ben og giver dem mod på fremtiden. Det giver 
stærke borgere, der kan håndtere, hvad livet bringer.

Samspil med politik: Børne- og Ungepolitik, Arbejdsmar-
kedspolitik.

Prioriteret indsats: 
⏹ Vi vil arbejde aktivt med fremtidens kompetencer, så 
børn og unge tillærer sig det, der efterspørges i fremti-
dens globale samfund. Afsættet for dette er blandt andet 
21st century skills og FN’s 17 Verdensmål.
⏹ Vi prioriterer inddragelsen af IT i hverdagen, da dette 
understøtter den digitale læring, dannelse og teknologi-
forståelsen hos eleverne, samtidig med, at det er et red-
skab for lærere og pædagoger.
⏹ Vi vil arbejde målrettet med indsatser til elever, som 
har behov for støtte for at blive uddannelsesparate. Det 
gør vi bl.a. ved at styrke samarbejdet mellem skolerne og 
Ungeenheden.
⏹ Vi vil, ved brug af tværgående netværk og samarbejds-
strukturer, aktivt søge at understøtte vidensdeling og 
sparring på tværs af skoler og dagtilbud og herved udnyt-
te og videreudvikle medarbejderes professionelle kapital.

Samarbejde på tværs af centre: Sundhed, Kultur og Fritid, 
Natur og Miljø, Arbejdsmarked og Borgerservice.

Tema: Trivsel og tidlig indsats
Fokus: Vi satser på trivsel og læring fra starten. Tidlig ind-
sats gør en forskel og er en investering i fremtiden og vi 
satser på mental sundhed og sund livsstil for alle. Det gi-
ver sunde borgere og råd til mere velfærd.

Samspil med politik: Børne- og Ungepolitik

Prioriteret indsats:  
⏹ Vi vil, med realisering af den styrkede pædagogiske læ-
replan og intentionerne fra folkeskolereformen, have fo-
kus på gode læringsmiljøer. Det bidrager til læring og triv-
sel samt fremmer livsduelighed og sociale kompetencer.
⏹ Vi prioriterer aktiviteterne i Projekt Fælles Indsats, da 
dette giver mulighed for at lave en tidlig indsats, som på 
længere sigt giver øget trivsel hos barnet.
⏹ Vi sætter barnet og den unge i centrum og bidrager til 
det tværfaglige samarbejde, da dette giver de bedste for-
udsætninger for en sammenhængende indsats, til gavn 
for barnet/den unges livskvalitet.
⏹ Vi prioriterer det forebyggende arbejde - herunder ar-
bejdet med den mentale sundhed - så det bedst muligt 
sikres, at børn og unge ikke kommer i mistrivsel, der kan 
føre til psykiske og sociale udfordringer.

Samarbejde på tværs af centre: Familie og Handicap, 
Sundhed, Kultur og Fritid.

Center Børn og Unge
Centerchef: Mads Rune Jørgensen 2019-2020

Tema: Leg, læring og bevægelse
Fokus: Vi inddrager bevægelse, leg, og læring i hverdagen. 
Det giver sunde og stærke borgere, der er i stand til at me-
stre eget liv. 

Samspil med politik: Børne- og Ungepolitik

Prioriteret indsats:  
⏹ Vi vil have fokus på at lave en spændende og varieret 
dag for børn og elever med en høj grad af medbestem-
melse.
⏹ Vi vil have skoler og dagtilbud, hvor leg og læring er 
hinandens forudsætninger, og hvor en projektorienteret 
og eksperimenterende tilgang er i højsædet. 
⏹ Vi vil i endnu højere grad tænke bevægelse ind i hverda-
gen i skoler og dagtilbud og herved bidrage til, at børn og 
unge i Rebild Kommune er sunde og aktive. 
Samarbejde på tværs af centre: Sundhed, Kultur og Fritid.

Tema: Fællesskab
Fokus: Vi sætter nye standarder for inddragelse. Det styr-
ker fællesskabet og skaber gode relationer og vi under-
støtter foreningslivet, fællesskaber og netværk. Det styr-
ker de sociale relationer og aktiverer borgerne.

Samspil med politik: Børne- og Ungepolitik, Handicappo-
litik, Integrationspolitik.

Prioriteret indsats:  
⏹ Vi vil styrke vores inkluderende fællesskaber i dagtilbud 
og på skolerne. Det sker igennem et fælles mindset, akti-
viteter der styrker fællesskaberne og via et stærkt samlet 
inklusionsværn.
⏹ Vi vil understøtte, at kommunens skoler og dagtilbud 
er aktive aktører i deres lokalmiljø, samarbejder med for-
enings- og fritidsliv og åbner sig for omverdenen. Herved 
kan intentionerne omkring den åbne skole og det åbne 
dagtilbud indfries.
⏹ Vi vil, i samarbejde med foreninger og ungecentre, 
skabe gode rammer omkring børn og unges fritidsliv, så 
alle kommunens børn og unge – også dem med særlige 
behov – føler sig som en del af fællesskabet.
⏹ Vi vil understøtte samskabelsesprocesserne mellem 
kommunens forskellige indsatser. Vi vil arbejde ud fra et 
mindset, hvor eleven og familien er i centrum.

Samarbejde på tværs af centre: Sundhed, Kultur og Fritid, 


