
Alle har ret til en god start på livet
− Om sammenhængende læringsmiljøer i Kerteminde Kommune



I Kerteminde Kommune sætter vi barnet og  barnets 
trivsel i centrum. Alle har ret til en god start på livet, og vi 
har alle et ansvar for at skabe trygge rammer og gode 
miljøer i hverdagen for det enkelte barn. Det gælder alt 
fagpersonale,  der er omkring barnet samt forældre og 
andre voksne,  barnet møder i eksempelvis fritidstilbud-
dene.  

VI LØFTER I FLOK 
Visionen er – for hele kommunen – at vi vil fællesskabet. 
Dette gælder også, når vi arbejder målrettet med at skabe 
en god start for vores børn. Forældre, frivillige og kommu-
nens fagpersonale skal i fællesskab skabe de gode  
læringsmiljøer for barnet, så det trives, lærer og udvikler  
sig i en positiv retning og skabe et fundament, der giver  
den enkelte mod og appetit på livet. 
 

Alle børn er unikke med hver sine behov og vilkår. Det er 
derfor vigtigt, at hvert barn mødes og støttes der, hvor 
det er. Noget vi ved virker er den tidlige indsats, hvorfor 
vi vil opfordre forældre især  til at komme til os, hvis der 
er den mindste mistanke om,  at vi skal sætte ekstraor-
dinært ind over for den enkelte. 

Så i stedet for at være tilskuere, er vi alle ansvarsfulde og 
aktive borgere, der har et fælles ansvar for at skabe en 
stærk kommune, hvor tillid og accept af hinandens 
forskelligheder giver sammenhængskraft. Det skaber 
fundamentet for en stærk kommune, hvor vi sammen 
finder frem til de bedste løsninger. 

Vi glæder os til at invitere dig indenfor i fællesskabet.

Kasper Ejsing Olesen 
Borgmester i Kerteminde Kommune

Alle har ret til 
en god start på 
livet, og vi har 
alle et ansvar 
for at skabe 
trygge rammer 
og gode miljøer 
i hverdagen for
det enkelte barn
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Nature Energy  

Tlf.: 63 15 64 15

natureenergy.dk

Biogassen som grøn partner 
i Kerteminde Kommune
Nature Energys biogasanlæg ligger forskellige steder i landet. 

Fælles for anlæggene er, at de er med i omstilling til grøn energi, hvor affaldshåndtering og naturressourcer  
spiller en stadig vigtigere rolle.

Når gylle, dybstrøelse fra stalde og organisk affald fra levnedsmiddelindustri og storkøkkener udnyttes i de store 
biogasanlæg, produceres der grøn gas, som sendes ud i naturgasnettet.



I Kerteminde Kommune sætter vi fokus på børn og unges 
læring. Alle fortjener en god start på livet, og vi ved, 
at den læring, børn og unge opnår i løbet af deres tid i 
dagtilbud og skole, har en afgørende betydning for deres 
fremtid.

Vi har alle et ansvar for at skabe gode læringsmiljøer og 
rammer, hvor børn trives, lærer og udvikler sig i en positiv 
retning. Det gælder både lærere, pædagoger, forældre og 
andre professionelle, der er tilknyttet barnet. Samtidig er 
vi opmærksomme på, at børnene og de unge også har et 
ansvar og er medskabere af deres egen læring. Målet er at 
skabe et fundament for, at alle børn og unge har mod og 
appetit på livet – og bliver medborgere, der tager ansvar 
for egen fremtid og står med et eksamensbevis i hånden 
efter endt uddannelse.

For at nå målet har vi i Kerteminde Kommune opsat 
tre kompetencemål: Åbenhed og nysgerrighed, 
omhyggelighed og vedholdenhed samt robusthed og 
selvkontrol. Kompetencemålene er inddelt i niveauer, 
der passer til barnets alder. De er nøje udvalgte og er 
essentielle for, at vi kan skabe et solidt fundament for 
kommunens børn og unge.

ÅBENHED OG NYSGERRIGHED
Det lille barn kommunikerer med omverdenen gennem 
mimik, kropssprog og talesprog. Barnet har brug for 

vedvarende at blive stimuleret inden for den nærmeste 
udviklingszone gennem nærværende voksne og sproglige 
aktiviteter.

Sproget spiller en afgørende rolle for børnehavebarnet, og 
det har betydning, at den voksne omkring barnet sætter 
fokus på sin brug af sproget og understøtter barnet i at gå 
på opdagelse i sprogets verden.

Skolebarnet har en medført nysgerrighed, som skal næres 
og støttes af de voksne. Hvis barnet guides til at stille 
spørgsmål og undersøge, skabes fundamentet for lysten 
til ny læring hos barnet.

*At en investering i de tidligere år er bedre givet ud 
hænger sammen med, at læring er en selvforstærkende 
proces, idet læring resulterer i mere læring. Det betyder, 
at et barn med veludviklede sprogkundskaber før 
skolestart vil lære mere i skolen, fordi god sprogforståelse 
vil lette læreprocessen.

OMHYGGELIGHED OG VEDHOLDENHED
Gennem omhyggelighed og vedholdenhed oplever 
barnet, at det er sjovt at mestre nyt og får dermed støbt 
selvværd og selvtillid ind i kroppen.

Det lille barn tænker med kroppen, og sansning og 
bevægelse er barnets grundlag for at opnå erkendelse 

En god start på livet
– Sammenhængende læringsmiljøer
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og viden, udvikle følelser og empati samt danne sociale 
relationer. Gennem støtte fra voksne og gentagelser lærer 
barnet at mestre nye færdigheder.

Børnehavebarnet oplever glæden ved at lære og blive 
dygtigere ved, at de voksne skaber rum og tid til, at 
barnet kan fordybe sig. Barnet lærer, at omhyggelighed 
og vedholdenhed er nøgler til forståelse af verden.

I en verden, hvor teknologien tilbyder skolebarnet hurtige 
løsninger, er det vigtigt, at skolebarnet fortsat lærer 
vigtigheden af fordybelse, tålmodighed og vedholdenhed 
som et middel til at opnå læring.

ROBUSTHED OG SELVKONTROL
Alle har brug for fællesskabet, da det er sammen 
med andre, vi lærer. Børn og unge skal mestre både 
robusthed og selvkontrol for at kunne indgå konstruktivt i 
fællesskabet. 

Det lille barn udvikler robusthed, når det mødes af 
rolige voksne, der kan trøste og guide. Barnet lærer 
derigennem, at verden er et trygt sted, hvor der er hjælp 
at hente, når noget er svært. Når barnet bliver mødt og 
får opfyldt sine grundlæggende behov, bliver det gradvist 
og i begrænset omfang i stand til at begynde at udsætte 
sine behov.

Når børnehavebarnet har erfaret, at de grundlæggende 
behov opfyldes, udvikler det robusthed og kan udsætte 
egne behov til fordel for andre.

Skolebarnet skal rustes til at navigere i en kompleks 
verden, hvor selvkontrol og robusthed er vigtige 
egenskaber for at lykkes i det sociale samspil. Når 
skolebarnet udfordres tilpas og møder tilpas modstand, 
lærer barnet nye kompetencer og forholder sig refleksivt 
til sig selv, til andre og læringen.
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www.mulerne-gym.dk

Med ca. 900 elever er vi blandt Danmarks største gymnasier med STX og 
HF. Alene størrelsen betyder, at vi har et meget stort og alsidigt tilbud til 
dig som elev. Det gælder både undervisningen, studieretningerne, valg-
fagene og mulighederne for at bruge skolens moderne faciliteter efter 
skoletid. Vi lægger stor vægt på elevindflydelse og aktiv demokratisk 
deltagelse. Det betyder, at du har gode muligheder for at få indflydelse på 
dagligdagen på skolen - både til hverdag og fest. Vi har mange tilbud til de 
særligt talentfulde elever, herunder talentakademi og udlandsophold, samt 
ekstra hjælp til de elever, som har særlige behov. Det er nemt at komme til 
og fra skolen med offentlige transportmidler og via de gode cykelstier.

Torben Jakobsen
Rektor

Mulernes Legatskole
Gillestedvej 11

5240 Odense NØ
Tlf.: 6610 2642

mail@mulerne-gym.dk

Se velkomsfilm her:
 http://kortlink.dk/qfnd

Én gang muler 

- a
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 muler!



Et sundt 
børneliv
Vi har et fælles ansvar for, at alle kommunens børn og unge 
trives og udvikler livsduelighed. Et ansvar, vi kun kan indfri, 
når vi løfter i flok på tværs af skole, dagtilbud, hjem og 
fritidsaktiviteter. Derfor har vi i Kerteminde Kommune sat 
fokus på et mere intenst samarbejde med forældrene og deres 
rolle i forhold til at give børnene et sundt børneliv. 

Livsduelighed grundlægges tidligt i barnets liv gennem 
tætte relationer til de personer, der er omkring barnet. 
Livsdueligheden styrkes gennem barnets liv i de fællesskaber, 
barnet er en del af: Dagtilbud, skole, hjemme og i fritiden. De 
voksne, der er omkring barnet i de mange fællesskaber, har et 
ansvar for at understøtte barnets udvikling og har derfor også 
et stort ansvar i at handle, når et barn viser begyndende tegn 
på, at det ikke trives.

“Vi ønsker 
fællesskaber, 
hvor inklusion 
ikke er en 
mulighed, men 
en naturlighed. 
Det kan vi kun 
lykkes med, hvis 
vi løfter i flok.”
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MÅL
• Alle børn og unge oplever, at deres forældre 

tager ansvar for barnet eller den unges trivsel, 
sundhed og udvikling og deltager aktivt i 
barnet eller den unges liv. 

• Alle børn og unge oplever sig som en del af 
lokalsamfundet.

• Alle børn, unge og deres forældre oplever 
sammenhæng i overgangen i barnet eller den 
unges liv.

INDSATSER 
Vi opnår glade og livsduelige børn og unge, når 
vi drager fælles ansvar for barnet og den unges 
trivsel, vækst og udvikling. Det sker f.eks. ved, at:

• De professionelle fremmer samarbejdet med 
forældrenetværk og lokalsamfund.

• De voksne – forældre, frivillige i foreningslivet 
og professionelle – anerkender og respekterer 
hinanden i samarbejdet om børnene og de 
unge.

• De professionelle udbygger det tværfaglige og 
-sektorielle samarbejde.

• Kerteminde Kommune udvikler og bruger 
lokale indsatser.

• Kerteminde Kommune støtter op om et varieret 
fritidsliv for alle børn og unge.

Vi har lavet en film, der forklarer 
vores inklusionsstrategi. Scan 
koden med din smartphone, og 
kom direkte ind og se filmen.
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NORVA24 KLOAK- OG INDUSTRISERVICE 
(TIDL. ISS KLOAK- & INDUSTRISERVICE A/S) 
HAR SKIFTET NAVN PR. 1. JANUAR 2017

Vi er beliggende på Lindø og i Svendborg samt rundt om i 
Danmark. Vi har flere folk med 20 års anciennitet i firmaet. 

Hvis du har problemer 
med kloakken – ring på 

62 23 12 08  

VI UDFØRER: 

Spul, TV-inspektioner, 

graveopgaver, 

containerkørsel



I Kerteminde Kommune har vi succes med at 
behandle børn og unge for overvægt. Siden 2016 har 
Sundhedsplejen i kommunen anvendt Holbækmodellen, 
som er en evidensbaseret metode målrettet overvægtige 
børn og unge, hvor overvægten betragtes som en 
sygdom, der kræver en vedvarende indsats.

Barn og forældre deltager aktivt i Holbækmodellen efter 
et skræddersyet forløb, der nøje er afstemt det enkelte 
barn og dets familie. I forløbet indgår vejledning om 
kost, motion, søvn samt forbrug af elektroniske medier. 
Sundhedsplejersken følger familien tæt med et besøg. 

Sker der tilbagefald, eller er der udfordringer i forløbet, 
sættes hyppigheden af besøgene op. Omvendt sættes 
hyppigheden ned, når familien klarer sig godt.

Rekrutteringen af familier til Holbækmodellen sker i 
skolen i forbindelse med individuelle sundhedssamtaler 
på de enkelte klassetrin. I dag er mere end 24 børn i gang 
med Holbækmodellen, og flere er på venteliste.

Ud over Holbækmodellen tilbyder kommunen også 
overvægtige børn at komme på Julemærkehjem.

Kampen mod overvægt
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Industrivej 7  
DK-5550 Langeskov 

 Tel. +45 70 23 13 50
info@fynbobiler.dk
www.fynbobiler.dk 



OM HOLBÆKMODELLEN
Holbækmodellen er udviklet af overlæge 
i pædiatri Jens-Christian Holm og er en 
metode til at nedbringe overvægt blandt 
børn og unge. Hele familien inddrages og 
deltager aktivt i forløbet, hvorfor det ofte 
ses, at forældre og søskende også taber sig.
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El-installatørfirma på Fyn
Hos Elpunkt Fyn A/S er vi et moderne, seriøst og 
kvalitetsbevidst el-installatørfirma.

Vi løser alle opgaver, både i private hjem, i bolig-
foreningen og på arbejdspladsen.

Vi kan være behjælpelige med et væld af opgaver 
- herunder: 

Elpunkt Fyn A/S
Aut. El-installatør

Møllevangen 5
5300 Kerteminde

info@elpunkt-fyn.dk
www.elpunkt-fyn.dk

• El-installationer
• El-eftersyn
• Reparation og service

• Alarmer
• Belysning
• Datainstallationer

Døgnvagt: 70 20 14 35



Børn med 
særlige behov
I Kerteminde Kommune har vi børn med særlige behov – også kaldet ressourcebørn – på 
både dagtilbuds- og skoleområdet, der kræver ekstra ressourcer i hverdagen. Selv om mange 
af disse børn ikke er udviklingsmæssigt alderssvarende, anvender vi stadig læringsstrategien. 
Dog anbefales det, at fagpersonalet og forældre arbejder på to niveauer. For det første er det 
vigtigt, at der tages afsæt i barnets udviklingsniveau, og for det andet skal de kompetencemål, 
der svarer til barnets alder, bruges som pejlemærker.

TIDLIG INDSATS
Vi ved, at en tidlig indsats fremmer vilkårene for børn med særlige behov. I kommunen 
arbejder vi tæt med fagpersonale og forældre og sætter ind så tidligt som overhovedet muligt. 
Intet er for småt, og vi opfordrer forældre til et barn, der viser tegn på, at det har udfordringer, 
til at kontakte os, så vi sammen kan hjælpe det enkelte barn til at få en god start på livet.

Vi ved, at en tidlig 
indsats fremmer 
vilkårene for børn 
med særlige behov 
Vi ved, at en tidlig 
indsats fremmer 
vilkårene for børn 
med særlige behov
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Besøg Fjord&Bælt 
i Kerteminde
– fascinerende oplevelser 
i dyrenes univers

#fjordbaeltfjordbaelt.dk fjordogbaeltFjord&Bælt

Margrethes Plads 1  ·  5300 Kerteminde  ·  6532 4200

Klinikken
█ M U N K E B O  █

Tlf. 65 97 52 00 
www.klinikken-munkebo.dk

Autoriseret kiropraktor

C & W arkitekter A/S
62 21 47 20
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Kullinggade 31 E · 5700 Svendborg

CJ MONTAGE
ALT I TØMRERARBEJDE

Claus Jørgensen 
Mølleløkken 5
5300 Kerteminde
claus@cjmontage.com
www.cjmontage.com

NOGET DU IKKE
 KAN KLARE, 

SÅ RINGER DU BARE!

Bøjdenvej 72 · 5800 Nyborg · Fax 65 30 21 22 · mail@axel-pedersen.dk

Står du og mangler dyrefoder, jagt-/outdoor-
beklædning og fodtøj, træpiller/briketter, eller den 

nye træpillegrill fra DPG! Så kik ud til:

Sibiriensvej 236 . 5300 Kerteminde . Tlf. 65 32 31 96
www.sibiriens.dk

Gode parkerings 

muligheder!

Langeskov Centeret 26
Tlf.: 65 38 13 68 

www.tandlaegernelangeskov.dk



Kerteminde Kommune 
Børn- & Ungeforvaltningen 
Grønvej 11 
5550 Langeskov

www.kerteminde.dk

Kerteminde

El-teknisk leverandør med 
landsdækkende netværk  
 
Intego er en af Danmarks mest specialiserede virksomheder 

inden for samlede el-tekniske løsninger til Industri, Infrastruktur 

og Erhverv. Ved at samarbejde med os får du en landsdækkende 

leverandør med lokal nærhed til dig som kunde.

Vores ydelser indbefatter bl.a. industriservice, lovpligtige eftersyn, 

termografering, energiovervågning, fiber- og datanetværk samt byg-

ningsinstallation – og vi leverer alt fra rådgivning til implementering 

samt den efterfølgende service. Vores afdeling i Odense har døgn-

service mht. afhentning af motorer til reparation, og via vores mobile  

værksteder er vi i stand til at løse mange opgaver på stedet.

99 36 42 60    |    intego.dk    |    Holkebjergvej 91    |    5250 Odense SV
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