BARN- OCH UNGDOMSPROGRAM

i Västerås stad
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Västerås stads barn- och ungdomsprogram
utgår från den av FN antagna Barnkonventionen. Programmet har uttryckts i sex
områden där separata mål/ambitioner för
Västerås stad har angetts.
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SYFTE
Syftet med Västerås stads barn- och ungdomsprogram är att ange den politiska viljeinriktningen för hur arbetet med barn och ungdomar
bör utvecklas.
MÅL
Målet är att skapa förutsättningar för att alla
Västerås barn och ungdomar växer upp under
goda sociala villkor och ges möjlighet att
utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
UTGÅNGSPUNKTER OCH DEFINITIONER
Programmet syftar till att ange den politiska
viljeinriktningen och ska fungera som
stimulans och utgångspunkt för hur barnoch ungdomsarbetet ska utvecklas i Västerås.
Att omsätta programmets inriktning i
konkret arbete görs bäst av alla engagerade
medarbetare ute i förskoleverksamheten;
förskola, familjedaghem, öppen förskola, i
skolbarnsomsorgen; fritidshem, familjefritidshem, öppen fritidsverksamhet, på skolor,
fritidsgårdar, socialkontor, gruppboende etc.
Men också av stadens samarbetspartners
inom landstinget, polis, föreningar, kyrkor och
naturligtvis genom engagemang hos de mest
betydelsefulla – barnen, ungdomarna och deras
föräldrar. Med barn och ungdom avses i detta
sammanhang alla som bor i Västerås och ej
fyllt 20 år.
Programmet inleds med en allmän beskrivning av utvecklingen. Därefter presenteras
programmets sex huvudpunkter i ett antal
”VI VILL”.

Vi vill skapa en förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola där kunskap och social kompetens
kombineras och där man står för ett demokratiskt
tänkande som utgår från den värdegrund som
presenteras i utbildningsplanen och läroplanerna.
Västerås stad ska verka för en bra förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola både vad
gäller kvalitet, tillgängligheten till plats och
pedagogiskt innehåll.
Västerås stad ska arbeta aktivt med att stärka
varje barns och ungdoms naturliga nyfikenhet
och intresse av att lära och utvecklas.
Västerås stad ska särskilt lägga vikt vid och
stödja barn och ungdomar med fysiska,
psykiska och/eller medicinska svårigheter.
Västerås stad ska ge stöd och utveckla förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och skolan
genom att bland annat delta i natur-, teknikoch miljöprojekt samt inspirera till att använda
informationsteknologin.
Västerås stad ska stödja och stärka barns och
föräldrars engagemang för och delaktighet i
beslut som rör barns och ungdomars verksamhet inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorgen och skola.
Västerås stad ska ge alla barn och ungdomar
kunskap och medvetenhet, så att de kan bidra
till ett miljövänligare samhälle.
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Vi vill skapa ett Västerås som är både spännande
och tryggt att leva i.
Västerås stad ska stödja uppbyggandet av
spännande mötesplatser, för dialog mellan olika
kulturer och generationer.

Västerås stad ska arbeta aktivt för att samarbetet
mellan kommunen, polis, affärsidkare, restaurangägare, fastighetsägare, försäkringsbolag,
föreningar och andra stärks.
Västerås stad ska stimulera och stödja olika lokala
projekt och initiativ i varje stadsdel som motverkar våld och kriminalitet.
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Vi vill att barns och ungdomars kraft och
engagemang ska tillvaratas i samhället.
Västerås stad ska tillskapa forum där barn, ungdomar och deras föräldrar/vårdnadshavare direkt
eller indirekt till exempel via elevråd, fritidsgårdsråd, ungdomsföreningar och sammanslutningar
ges möjlighet att påverka sin egen närmiljö, men
också få ge synpunkter på andra kommunala
beslut som rör barn och ungdomar.
Västerås stad ska särskilt uppmärksamma barns
och ungdomars delaktighet när olika mötesplatser
och träffpunkter planeras i såväl city som ute i
bostadsområdena.
Västerås stad ska ta med barn och ungdomar
i planeringen av den fysiska miljön och fästa
speciell vikt vid deras synpunkter.
Västerås stads nämnder och styrelser ska, i varje
beslut där barn och ungdomar berörs, ta hänsyn
till deras synpunkter. Barn och ungdomar ska
ha möjlighet att yttra sig i frågor som berör dem
innan beslut tas.
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Vi vill att ungdomar ska ha arbete och
sysselsättning/uppgifter.
Västerås stad ska minska arbetslösheten bland
ungdomar. Här krävs ett nära samarbete mellan
kommunens förvaltningar, arbetsförmedling,
högskola, föreningar och näringsliv.

5
Vi vill att tonårstiden ska vara fri från
tobak, alkohol, narkotika och andra droger.
Västerås stad ska i opinionssyfte i olika sammanhang profilera sig som en kommun mot droger.
Information, rådgivning och tidiga ingripanden är
särskilt viktiga.
Västerås stad ska i all sin verksamhet beakta att
alkohol och ungdomar ej hör ihop. Särskilt viktigt
är att höja ungdomars eventuella alkoholdebut till
efter myndighetsåldern.
Västerås stad ska i olika sammanhang arbeta
tillsammans med andra för bättre hälsa för våra
barn och unga.
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Vi vill ta tillvara de krafter som finns i barns
och ungdomars närmiljö/bostadsområden.
Västerås stad ska pröva olika former av inflytande
såväl för barn och ungdomar som föräldrar.
Västerås stad ska göra det möjligt att starta lokala
föräldraråd eller styrelser med föräldramajoritet
inom förskola och skola. På gymnasiet ska ges
möjlighet att starta lokala styrelser med elevmajoritet.
Västerås stad ska vara öppen för föreningars och
föräldrars engagemang och införliva dessa i sin
egen verksamhet.
Västerås stad ska arbeta för att utveckla det lokala
samarbetet runt ungdomar i bostadsområdena.
Västerås stad ska arbeta för att naturliga mötesplatser skapas i bostadsområdena. Det underlättar
för sociala kontakter och motverkar spänningar
och motsättningar.
Västerås stad ska stödja barn, ungdomar, föräldrar,
föreningar och andra ideella initiativ i bostadsområdena.

BARNKONVENTIONEN
För att förbättra och stärka barns och ungdomars situation i världen
antog Förenta nationerna 1989 konventionen om barnens rättigheter.
Allt arbete som görs i Västerås stad ska bygga på Barnkonventionens
intentioner. Konventionen innehåller 54 artiklar. De artiklar som främst
är utgångspunkt för Barn- och ungdomsprogram är följande:
2 Ingen diskriminering
Alla barn har samma rättigheter, utan diskriminering eller åtskillnad.
3 För barnets bästa
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata institutioner och myndigheter, ska barnets bästa komma i främsta
rummet.
6 Rätten till liv
Varje barn har en inneboende rätt till livet. Konventionsstaterna ska till
det yttersta säkra barnets överlevnad och utveckling.
12 Rätt att säga sin mening
Barnet har rätt att framföra sin mening i allt som berör det. Barnets
åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets mognad.

18 Föräldrars rätt
Föräldrarna har det grundläggande ansvaret för att uppfostra och
utveckla barnet. Barnets bästa ska ligga till grund för uppfostran.
Konventionsstaterna ska så långt som möjligt ge barnen med arbetande
föräldrar barnomsorg.
28 Utbildning
Alla barn har rätt till utbildning. Konventionsstaterna ska ge gratis och
obligatorisk grundskoleutbildning och sörja för att barnen blir behandlade med respekt. Staterna ska uppmuntra regelbunden närvaro i skolan
och se till att disciplinen upprätthålls.
31 Lek och fritid
Barnet har rätt till vila, avkoppling, lek och rekreation. Det har också
rätt att vara med i och ta del av det konstnärliga och kulturella livet.
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13 Yttrandefrihet
Barnet har rätt till yttrandefrihet. Det har rätt att söka och få information och idéer av alla slag och på alla sätt, även från utlandet.

