Fakta om børn og unge i syddjurs kommune

gode tilbud til børn og unge
Det er Syddjurs Kommunes politik, at
børn og unge i Syddjurs Kommune kan
leve deres liv under sunde, trygge og
udviklende forhold.
Det er vigtigt at respektere
barndommens og ungdommens
egenart – en selvstændig og vigtig
livsperiode.
Opvæksten skal ruste børn og unge
til en selvstændig og perspektivrig
tilværelse med aktiv deltagelse i
samfundslivet.
daginstitutione
Uddannelse, sundhed, kulturliv og
sociale fællesskaber spiller en afgørende
rolle for ”det gode liv” og skal medvirke
aktivt til at give både børn og forældre
selvværd og livsglæde.
De kommunale tilbud for børn,
unge og familier skal understøtte
forældreopgaven og sikre børnene en
god opvækst.
I Syddjurs har alle skolebørn deres
egen bærbare IT løsning. Vi har også
uddannet vores lærere og pædagoger,
så de er dygtige til at anvende de nye
muligheder i undervisningen.
Du kan læse mere om skolerne og finde
links til de enkelte skoler på :

www.syddjurs.dk/skole.
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Velkommen til daginstitutionsportalen
Her kan du finde informationer om dagpasningsområdet generelt og hjemmesider for de enkelte daginstitutioner i Syddjurs Kommune. Du kan her finde de
enkelte daginstutioner opdelt efter område, eller du kan se en alfabetisk liste.
Du kan også læse om dagplejen eller anvende vores dagpasningsguide og se,
hvor du står på ventelisten.

www.syddjurs.dk/daginstitution
se mere på www.syddjurs.dk/tilflytter

