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Børn og unge-politikken i Aarhus Kommune 
 

Børn og unge- politikken er Aarhus Kommunes værdigrundlag for alle indsatser, tilbud og 
fællesskaber for børn og unge. 
 

„Alle voksne må tage et særligt ansvar for at opdrage, inddrage og anerkende børnene og de unge 
og være bevidste om, at de har en vigtig rolle, når det gælder om at drage omsorg for børn og unge 
og inspirere, motivere og støtte dem i deres udvikling.“ (Børn og unge-politikken, Aarhus Kommune) 
 

Værdiregelsæt på Katrinebjergskolen  
 

På Katrinebjergskolen arbejder vi ud fra et anerkendende og inkluderende læringssyn. Et læringssyn 

der tager udgangspunkt i, at børn gør hvad de kan, og at dem, der kan gøre noget andet, er de 

voksne, som er sammen med børnene. 
 

Vores ståsted som skole bygger på et fælles værdigrundlag, der er gældende for alle 

medarbejdere i Børn og Unge i Aarhus, og de overordnede leveregler for vores arbejde er: 
 

 Troværdighed – man skal kunne have tillid til os 

 Respekt – alle skal have en god og ordentlig behandling 

 Engagement – den enkeltes indsats gør en forskel, og vi skal gøre det endnu bedre 
 

Når vi folder værdierne ud på Katrinebjergskolen kan de afspejles i det daglige arbejde, og vi møder børn og 
voksne med vægt på følgende områder: 
 

Troværdighed 
 

Vi er tydelige voksne overfor eleverne, og der er sammenhæng mellem ord og handling. 
Vi er tro mod fælles beslutninger, og vi afslutter det, vi har startet op. 
Vi har fokus på, at eleverne udvikler sig fagligt og socialt. 
 

Respekt 
 

Vi har plads til forskellighed, og vi har ligeværdig kommunikation. 

Vi inddrager eleverne i sociale og faglige aspekter i deres hverdag, og vi giver positiv kritik i en anerkendende 

tilgang. 

Vi inddrager forældrene i forbindelse med faglige og sociale forhold, og vi er imødekommende i såvel 

hverdagssager som svære møder og  giver præcise billeder af børnenes adfærd og opførsel. 
 

Engagement 
 

Vi er nærværende og har øje for den enkeltes behov, og vi gør os umage for at nå den enkelte elev. 

Vi arbejder med faglighed, sundhed og trivsel, og vi er velforberedte og klar.  

Vi har gensidige forventninger og krav til børn og forældre. 

Vi er deltagende og nysgerrige i forhold til forældrenes ønsker og forventninger, og vi vil samarbejde med 

forældrene om børnenes fremtid. 

 


