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FORORD 
Visionen ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger” sætter ord på 
en fælles ambition på tværs af hele børn- og ungeområdet i 
Middelfart Kommune; en ambition om at uddanne og danne 
vores børn og unge til at være livsduelige verdensborgere, der 
lever bæredygtigt. 

Denne “Kort og godt om chancelighed” supplerer de øvrige ma-
terialer, der er udarbejdet i tilknytning til Middelfart Kommunes 
vision for børn og unge; ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger”. 

”Vi har alle med og øger chancelighed” er et af fire tværgående 
bånd i visionen. Og det er det bånd, som dette hæfte beskæftiger 
sig med og udfolder. Et bånd som refererer direkte til fundamen-
tet for FNs verdensmål og det universelle ønske om at give alle 
børn de samme muligheder for at lykkedes i livet. 

Vores fokus på chancelighed er udtryk for en ambition om en 
aktiv og løsningsorienteret forståelse, der har fokus på faktorer, 
der kan medvirke til at skabe lige chancer for et liv i bevægelse 
– og dermed at barnet eller den unge på trods af risikofaktorer 
og med den rette indsats kan opnå kompetencer på lige fod med 
jævnaldrende. 

Alle børn i Middelfart Kommune skal opleve, at de vokser op i 
en kommune, som er et trygt og rart sted at lege, lære og trives 
i – hvor de oplever helhjertede dage. Det vil sige dage, hvor de 
mærker, at de lykkes med de ting, de gerne vil, hvor de føler sig 

inddraget og hørt, hvor de får den rette feedback og støtte – både 
fra kammerater og voksne – og, hvor de er socialt forbundne i 
trygge, omsorgsfulde og respektfulde fællesskaber. 

Vi håber fra Børn, Kultur og Fritidsudvalgets og Skoleudvalgets 
side, at denne Kort og Godt vil danne afsæt for mange gode 
dialoger og refleksioner om, hvordan vi bedst løfter den fælles 
opgave, der kort fortalt skal gøre ethvert Middelfartbarn til 
Verdensborger. 

Vi bakker fuldt og helt op om FN’s hovedbudskab ”Leave no one 
behind” og det betyder for os, at vi ikke er i mål før alle er med. 

På Børn, Kultur og Fritidsudvalgets vegne 
Lars Vigsø 

Udvalgsformand 

På Skoleudvalgets vegne 
Jens Backer Mogensen 

Udvalgsformand 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

       

 

 VISIONEN 
”FRA MIDDELFARTBARN  

TIL VERDENSBORGER” 

FRA 
MIDDELFARTBARN 
TIL VERDENSBORGER 

”Det smukke billede af jorden set 
udefra ændrer noget i langt de fleste 
mennesker. Det minder os om klodens 
lidenhed og sårbarhed; om, at det er 
rigtigt, at alt på kloden er forbundet, 
hænger sammen. At jeg og vi er en 
del af dette særlige fællesskab, der 
har udviklet sig på planeten, kloden. 
Jeg véd, at hvad der sker på jorden, 
påvirker mig, og at jeg påvirker 
jorden.”   (Hildebrandt 2019) 

I Middelfart Kommune læner vi os op 
ad filosoffen Peter Kemps forståelse af, 
hvem en verdensborger er. Verdens-
borgeren er et livsdueligt menneske, 
der… 
 Tager ansvar for verdens fremtid og  

interesserer sig for, hvordan han/ 
hun kan bidrage til at løse proble
mer i en stadigt mere globaliseret   
og digitaliseret verden. 

-

 Forstår både sin egen og andres  
historie og kultur. 

 Bevæger sig mellem det lokale,  
nationale og globale og forstår,  
hvordan løsninger et sted også kan  
bidrage til løsninger andre steder. 

Verdensborgeren lever bæredygtigt. 
Verdensborgeren har både et lokalt og  
globalt indblik og udsyn og respekt for  
både sig selv, andre og naturen – for  
alt levende. 

Det ses bl.a. ved, at verdensborgeren   
– som Hans Henrik Knoop udtrykker  
det – også er en person, der: 
 Spiser sundt og oplever glæde   

herved – frem for at glæde sig til,   
det er overstået. 

 Leger og lærer sundt og oplever  
glæde herved – frem for at miste  
lysten til at lege og lære. 

 Skaber sundt og oplever glæde ved  
at kunne udvikle uden at skade. 
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PEJLEMÆRKET 
”EN VERDENSBORGER   

FRA MIDDELFART” 
VERDENSBORGER 

”Børn har ret til lige adgang til udvik 
ling. I Danmark er denne ret sikret 
med gratis uddannelse og offentligt 
støttet dagtilbud. Alligevel er der stor 
forskel på, hvordan børn klarer sig 
i forhold til uddannelse og senere i 
arbejdslivet.” 
(Asta Breinholt, 2020) 

Vi vil i Middelfart Kommune lykkes 
med, at alle børn og unge får et børne-
liv, der betyder, at de oplever sig som 
livsduelige, når de møder voksenlivet. 

Derfor skal alle børn have det 21. år-
hundredes kompetencer. Det vil sige, 
at børn gennem leg skal styrke deres 
kritiske tænkning og kreativitet, sprog 
og kommunikation, samarbejde og 
sociale udvikling, medborgerskab og 
demokratiske dannelse samt en række 
personlige karaktertræk såsom nys-
gerrighed og vedholdenhed. 

Børn og unge i udsatte positioner kan 
have svært ved at tilegne sig de nød-

vendige kompetencer, der kræves for 
at kunne trives og udvikle sig i en sta-
digt mere globaliseret og digitaliseret 
verden. 

Det er særligt de sociale kompetencer, 
sproglige kompetencer og kreative 
kompetencer, der er helt centrale at 
udvikle og styrke for, at børn kan klare 
modstand og lykkes på trods af ulige 
vilkår. 

For at børn og unge i udsatte positio-
ner oplever sig som livsduelige, når de 
møder voksenlivet, skal barnets mod-
standskraft, selvkontrol og ukuelighed 
styrkes. 

Derfor fokuserer vi i Middelfart Kom-
mune på, hvordan barnet bliver ud-
fordret af sine omgivelser. Det er helt 
centralt, at vi bedst hjælper et barn til 
øget chancelighed ved at have fokus på 
den kontekst, barnet er i. 

9 

-



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

  
 

 

  

 
 

 
 

 

  

-

PEJLEMÆRKET 
”BÆREDYGTIGHED –   

RETTEN TIL EN FREMTID” 
BÆREDYGTIGHED 

”For snart 30 år siden ratificerede 
Danmark FNs Børnekonvention og 
forpligtede sig dermed til at medtage 
barnets perspektiv i alle forhold, der 
vedrører børn og sikre børns rettig 
heder. Alligevel må fagpersoner ofte 
erkende, at det af mange forskellige 
årsager kan være svært i praksis at 
få inddraget barnets perspektiv” 
(Hestbæk 2020) 

I Middelfart Kommune ønsker vi at 
skabe de bedste forhold for en bæ-
redygtig udvikling. Det betyder, at vi 
i dag opfylder de nuværende behov, 
uden at bringe fremtidige generatio-
ners muligheder for at opfylde deres 
behov i fare. 

Bæredygtig udvikling indeholder både 
miljømæssige, økonomiske og sociale 
aspekter. Vi skal i fællesskab skabe 
en generation af børn og unge, der er 
bevidste om egne rettigheder på alle 
tre områder. 

Alle børn og unge, uanset evner, 
baggrund og sociale eller fysiske for-
udsætninger har ret til en bæredygtig 
social udvikling. Det sikrer vi ved at 
opfylde tre grundlæggende behov; at 
have, at elske og at være. 

 At have: Alle børn har ret til uddan-
nelse og læring. 

 At elske: Alle børn har ret til at 
knytte nære relationer og indgå i 
børnefællesskaber. 

 At være: Alle børn har ret til at 
blive mødt som værdifulde og selv-
stændige mennesker. 

For at opfylde disse tre behov skal vi 
skabe rammen, hvor alle børn og unge 
gives lige muligheder for at være en 
del af fællesskabet. 

Det opnår vi ved at levere en sammen-
hængende og helhedsorienteret ind-
sats for børn og unge i udsatte 
positioner og deres familie. 
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PEJLEMÆRKET 
 ”ET LIV I  

BEVÆGELSE” 
BEVÆGELSE 

“Verden, som vi har skabt den, er et 
produkt af vores tankeprocesser. Den 
kan ikke ændres uden at ændre vores 
tænkning.” (Albert Einstein) 

I Middelfart Kommune vil vi give alle 
børn og unge troen på og muligheden 
for, at de kan bevæge sig fysisk og 
mentalt i livet. 

Det er kroppen, der tillader mennesket 
at bevæge sig - både fysisk og mentalt. 

Barnets evne til at forstå sin krop, tan-
ker og omgivelser anlægges allerede 
i graviditeten og barnets første år. 
Derfor har vi fokus på den tidlige fore-
byggende indsats. 

Børn og unge i udsatte positioner kan 
være udfordret på at forstå kroppens 
signaler og bruge kroppen som et ak-

tivt værktøj. Det er derfor vores opgave 
at kompensere, vejlede og behandle, 
således at børn får muligheden for at 
bevæge sig fysisk og mentalt. 

For at sikre børns bevægelse mentalt, 
skal vi også udfordre vores egen men-
tale bevægelse. Det betyder at vi vil 
være nytænkende, eksperimenterende 
og opsøgende på nyeste viden. Kun 
gennem samarbejde med hinanden 
kan vi bevæge os. 

Vi vil have særligt fokus på, at børn 
og unge i udsatte positioner får bedre 
chancer ved, at de bevæger sig i livet. 

Børn og unge bevæger sig, når de mø-
der udfordringer som de kan mestre. 
Det vigtigste er ikke belønningen, men 
bevægelsen hen imod i den. 
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PEJLEMÆRKET 
”ET ATTRAKTIVT   

LIV FOR ALLE” 
ATTRAKTIV 

”Jo, mere tryg man kan føle sig i 
mødet med det specielle, jo mere 
almindeligt kan man møde det. 
Vi må tro på de uanede muligheder, 
som ligger i et fællesskab, der lader 
sig inspirere af børnenes og de unges 
invitationer til os. Vi må få øje på de 
små åbninger ind til et univers af nye 
muligheder” 
(Søren Hertz, 2010) 

Børn skal opleve at have helhjertede 
dage i trygge rammer, hvor de kan lege, 
lære og trives. 

Helhjertede dage er en væsentlig forud-
sætning for at få bedre chancer i livet. 
Børns erfaringer med relationer igen-
nem livet former det billede barnet har 
af sig selv. Vi vil i Middelfart Kommune 
give børn og unge en tro på, at de bliver 
inddraget, er kompetente og en del af 
fællesskaber. 

Når alle skal være med i fællesskabet, 
stiller det også krav til alle. Vi efterlader 

ikke nogen, for vi vil have alle med. 

Vi kan kun lykkes med at skabe hel-
hjertede dage, hvis vi har et respekt- og 
tillidsfuldt forældresamarbejde. Derfor 
byder vi altid barnets og forældrenes 
perspektiver velkomne. Det gør vi ved 
at lytte indgående til dem, udforske og 
påskønne dem. 

Når vi hjælper et barn og dets familie, 
er det os, der har det største ansvar for 
det gode forældresamarbejde. Vi er be-
vidste om, at vores evne til at skabe en 
god relation til barnet og forældrene er 
en helt afgørende forudsætning for, at vi 
lykkes med at øge chancerne for det 
barn, der født ind i chanceulighed eller 
som senere i livet bydes ulige chancer. 

Derfor vil vi gå hele vejen for at opnå 
det gode forældresamarbejde omkring 
barnet. 
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