Til Børne- og Uddannelsesudvalget

Høringssvar
Tak for muligheden for at afgive høringssvar.
Forældrebestyrelsen i Dagplejen har ingen bemærkninger til det fremsendte oplæg til
opdatering af Sund Opvækst - Aabenraa Kommunes børne-, familie- og ungepolitik.
Venlig hilsen
Charlotte Sjørslev Jensen
Formand for dagplejens forældrebestyrelse

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Britta Martensen UHzen - Vestermarken/Kornblomsten
15. august 2018 12:33
Anne Charlotte Junggreen Have
høringssvar

Hej Charlotte
Vi har på bestyrelsesmødet den 14.08 gennemgået "Sund opvækst".
Bestyrelsen mener, at det er godt gennemarbejdet og har kun enkelte kommentarer til det.
Vi synes det er meget positivt, at der i afsnittet børn ikke længere står "normalsystemet" og at
begrebet er blevet erstattet med "almene fællesskaber"
Afsnittet : Tidlig forebyggende indsats
2. afsnit
Der står to gange "det kræver" - kunne det ene erstattes med: Derfor prioriteres ".
Nederst på side 6 står: at arbejdet bygger på nyeste viden
Kunne der måske stå : forsknings baseret viden?
Dette var bestyrelsen og mine kommentarer.
Med venlig hilsen
Britta M. LUtzen
Vestermarkens Børnehus
Centrumsgaden 48
6330 Padborg
Tel.: 73 76 84 35
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Kernehuset den 21.8.2018

Høringssvar til den opdaterede udgave af
Sund Opvækst Aabenraa Kommunes børne-, familie- og ungepolitik.

Personalet i Vuggestuen Kernehuset har drøftet ovenstående på MED-møde onsdag den 15.8.18 og
har følgende kommentarer:
På side 3 finder vi sætningen " Andre børn lever i en familie, hvor der ikke er tilstrældrnlige
ressourcer til at drage omsorg for barnet." meget uforståelig i forhold til det der står før.
Generelt ønsker vi at der kunne være praktiske/nærværende eksempler. Især i afsnittet der hedder:
"Det betyder at:"
I afsnittet "Tidlig forebyggende indsats" bemærker vi at der i andet afsnit, sidste sætning står: "Det
laæver også et tæt samarbejde på tværs af bl.a. sundhedsplejen, dagtilbud, skole, PPR og det
specialiserede børneområde."
Det glæder vi os meget til, især samarbejde med sundhedsplejen.
Også her gælder det at vi ønsker praktiske/nærværende eksempler, i afsnittet der hedder: "Det
betyder at:"
På personalegruppens vegne
Eva M.S. Hansen
Leder

Anne Charlotte Jun
Fra:

Sendt:
Til:

Emne:

reen Have
Marianne Nielsen
28. august 2018 13:59
Anne Charlotte Junggreen Have
høring

Hej Cha riotte

Institutionsbestyrelsen i Vuggestuen Fjordløkken har ingen kommentarer til invitationen til høringen
vedr. Sund Opvækst - Aabenraa Kommunes børne-, familie- og ungepolitik.

Med venlig hilsen

Marianne Klit Nielsen
Daginstitutionsleder
Vuggestuen Fjordløkken
Tlf: 73768767 Mobil: 51 70 20 07
www.vuggestuenfjordloekken.dk
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BOLDERSLEV

BØRNEHUS

Kommune

Høringssvar vedr. Sund Opvækst

Vi har umiddelbart ingen kommentarer til den nye udgave af Sund vækst. Vi
synes, det er fint, at det er blevet optimeret, og blevet noget kortere.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for
Bolderslev Børnehus
Hanne Thomsen

Tinglev d 31/8 2018

Høringssvar til Sund opvækst fra personale og bestyrelse i Børnehaven Sønderskov

Vi mener at Sund opvækst er godt struktureret, og giver et godt overblik.
Vores kommentarer er følgende:
•

Vi støtter op om at der bliver stillet flere krav til forældrene.

•

Ordet livsduelighed på side 3 og 4, er for os negativt ladet. Hvad hvis man ikke opnår
målet? Er man så uduelig og ikke egnet til livet?

•

Vi ser positivt på at der kommer større fokus på den forebyggende indsats, samt at
kommentarer om finansiering, effektmåling og udbytte er blevet sløjfet.

•

At børn i Aabenraa kommune fremover ikke bliver reduceret til en udgift men anses
som en ressource, og en investering i vores fremtid.

•

At man har fokus på, at tage tingene i opløbet for at give de udsatte unge de bedste
opvækstbetingelser.

• Ift. til tidlig opsporing og spotte unge i mistrivsel hvordan vil Aabenraa kommune sikre
sig/måle, at de også er gode til det?
•

Har Aabenraa kommune øje for at det ikke kun er sårbare børn og svage familier der
har behov for hjælp? At sårbare børn og ressourcestærke familier også kan have brug
for hjælp, så familien ikke ender som en udsat familie?

•

Vi kunne ønske os at der stod noget om hvor vigtig børns udvikling og trivsel er for
barnets læring.

Venlig hilsen

Personale og bestyrelse
Børnehaven Sønderskov
Sønderskovvej 23
6360 Tinglev

Til
Charlotte Junggreen Have
Udviklingsmedarbejder
Børn
Skoles Sekretariat
Tinglev 2
6360 Tinglev
15. august 2018

Høringssvar til opdaterede udgave af Sund Opvækst
unge og familiepolitik.

Aa benraa Kommunes børne .

Den fremsendte ud gave af Sund Opvækst - Aabenraa Kommunes børne- unge

familiepolitik kan anbefales som. den forligger.

1'v1ED udvalget i HcHcvad Børneunivers tilsl utter sig ovenstående.

På vegne af
Fællesbestyrelsen for Hellevad Børneunivers

Hovednr.
7376 6100

Skolen
7376 6101
7376 6102

Smorhul lel
7376 6103
7376 6104
7376 6105

Kollund Skole og Børnehus

28. juni 2018.

Høringssvar

Høringssvar vedr. Sund Opvækst
Fællesbestyrelsen ved Kollund Skole og Børnehus tager som udgangspunkt materialet vedr.
opdateret udgave af Sund Opvækst til efterretning.
Bestyrelsen bifalder at det i materialet pointeres at de kommunale institutioner skal have en høj
kvalitet.
Ligeledes bifalder bestyrelsen at det tydeligt udtrykkes at målet er at sikre gode vilkår for børns og
unges opvækst i Aabenraa Kommune.
Bestyrelsen opfordrer til, at også fælleselevrådet kan få mulighed for at afgive høringssvar til dette
og lignende materialer i fremtiden.

Med venlig hilsen
Anne-Mette Olsen
Formand.

Kollund Skole og Børnehus

04. juli 2018.

Høringssvar

Høringssvar vedr. Sund Opvækst
MED ved Kollund Skole og Børnehus tager som udgangspunkt materialet vedr. opdateret udgave
af Sund Opvækst til efterretning.
MED vil gerne tydeligt udtrykke at det er positivt at der tænkes "opfølgning" ind.
Vi savner at det tydeligt tilkendegives, hvor længe "Sund Opvækst" skal eksistere i nærværende
udgave, og hvordan der skal foregå en evaluering.
MED bifalder at det tydeligt udtrykkes at målet er at sikre gode vilkår for børns og unges opvækst i
Aabenraa Kommune.

På vegne af MED
Søren Homaa
Skoleleder

Ravsted den 24. august 2018

Til Børn og uddannelsesudvalget
Aabenraa kommune.

Hermed fremsendes Fællesbestyrelsens og MED- udvalgets udtalelse
vedr. Sund opvækst

Alle er positive overfor de nævnte ændringer.

Med venlig hilsen
Fællesbestyrelsen og MED ved Ravsted Børneunivers
Camilla Lorenzen
Formand

Jf ovs{und 13ørneunivers

Havslund den 21.08.18.

Høringssvar vedrørende Sund opvækst - Aabenraa
Kommunes børne-, familie- og ungepolitik.
Hovslund Børneunivers.
Fællesbestyrelsen og MED udvalget ved Havslund Børneunivers tager oplægget
vedr. den opdaterede udgave af Sund Opvækst - Aabenraa Kommunes børne-,
familie- og ungepolitik til efterretning.
Der er mange gode intentioner i oplægget, vi hæfter os især ved
formuleringen: "udgangspunktet for alle børn er de almene fællesskaber, og
når kommunen træder til med hjælp og støtte, sker det med udgangspunkt i
barnets hverdagsliv og så tæt på almenområdet som muligt". Vi tænker, at der
ligger en meget stor signalværdi i dette mål, og vi har i mange år arbejdet ud
fra denne holdning.
Den tidlige forebyggende indsats har også fået en mere fremtrædende plads i
oplægget. Det hilser vi velkommen, vi har jo nu 17 års erfaring med den tidlige
indsats, da vi som univers har den unikke mulighed at følge barnet, når barnet
starter i vores dagplejeafdeling.
Den tidlige indsats har vi helt klart kunne "høste frugterne af" længere oppe i
børnehave- og skoledelen.
Det ændrede fokus på, hvad kan /skal vi som kommunal institution gøre, er
blevet udvidet til, at forældrene har et medansvar for barnets trivsel og
udvikling. Det falder fint i tråd med folkeskoleloven og den nye dagtilbudslov,
hvor man netop skal arbejde mere med forældreinddragelse.

På fællesbestyrelsens og MED udvalgets vegne
Dorit Lorentzen Work.

Jlovs funcfvej

12 - 12.'A. • 6230

Røcfekro . Te{ejon 73 76 89 15

Løjt Kirkeby Skole
Løjt Skolegade 14 & 27
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 8450
www.lo jtskole.dk
lojtkirkebyskole@aabenraa.dk
Løjt Kirkeby, 23. august 2018

Høringssvar vedr. Sund Opvækst
Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Løjt Kirkeby skole anerkender de rettelser og ændringer,
der er foreslået og har i øvrigt ikke yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen

Poul Søndersø
Skolebestyrelsesformand

Gitte Lund
næstformand i MED

Merete Gissel
skoleleder

Hærv sskolen) "
•...•
" .....

--

Børne- og Uddannelsesudvalget
Att .. Charlotte Junggreen Have
Tinglev Midt 2
6360 Tinglev

Høringssvar: Sund Opvækst

Medudvalget og skolebestyrelsen ved Hærvejsskolen har på ordinære møder
hhv. torsdag den 16. august og mandag den 20. august 2018 forholdt sig til
det udsendte høringsmateriale vedrørende oplæg til opdateret udgave af Sund
Opvækst - Aabenraa Kommunes børne-, familie- og ungepolitik.

Såvel medudvalget som skolebestyrelsen tager de beskrevne justeri nger/
ændringer til efterretning.

Afslutningsvis ønsker vi blot at bemærke, at vi finder den udarbejdede børne-,
familie- og ungepolitik særdeles relevant og ambitiøs, hvorfor det naturligvis
forventes, at der er afsat tilstrækkelig ressourcer i forhold til beskrevne mål og
handlinger.

Hærvejsskolen, den 21. august 2018

Med venlig hilsen
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He111'€ Krabsen Lausten /
Skolebestyrelsesformand

0.-3. årgang: Skovbrynet 2 · Tlf. 7466 1565 · 4.-9. årgang: Vestergade 14 · Tlf. 7466 2266
DK-6230 Rødekro · www.haervejsskolen.dk · haervejsskolen@aabenraa.dk

Anne Charlotte Junggreen Have
Fra:

Sendt:

Til:
Cc:
Emne:

Michael Petersen
13. august 2018 09:24
Anne Charlotte Junggreen Have
Michael Petersen
Høring Sund Opvækst Aabenraa

Hej.
Varnæs Skole har behandlet oplægget til Sund Opvækst.
Vi tager oplægget til positiv efterretning, og har derfor ingen anmærkninger til dette.
Venlig hilsen
Michael Petersen
Skoleleder
Varnæs Skole
mpete@aabenraa.dk

73768878
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Bylderup Skole

Aabenraa

le

r

Kommune

Slogsherredsvej 27
6372 Bylderup - Bov Tlf. 73 76 88 32
E-mail : QYlderupskole@aabenraa. dk
Hjemmeside :www.bvlderupskole.dk

Bylderup Skole den 9. august 2018

Skolebestyrelsen ved Byldemp Skoles høringssvar til:

SUND OPVÆKST

Aabenraa Kommunes sammenhængende bøme-, unge- og familiepolitik 2018
Skolebestyrelsen ved Bylderup Skole har følgende bemærkninger til Sund opvækst:
Som udgangspunkt er vi meget enige iat omdrejningspunktet for barnet, er dets familie og det
nære og almene. Deooe opgave vil vi som skole meget gerne være med til at løfte ved at skabe et
inkluderende læringsmiljø, der støtter op omkring sårbare børn og unge. Vi mener, at det er
vigtigt, at skolen også får tildelt en økonomi, der muliggør dette. Samtidig er det også vigtigt for
os at nævne, at vi mener, at unge, der "skal" visiteres til et specialtilbud også, bliver det, og at
derme visitation ikke udsættes eller undlades af økonomiske grunde.
Vi vil gerne være med til; at vi aktivt understøtter udviklingen af en sund livsstil blandt børn.
Dette gør vi på skolen gennem idrætsundervisningen og gennem vores daglige bevægelsesbånd,
der sikre, at alle elever på Bylderup skole bevæger sig meget gennem hele deres skoletid
samtidig med, at der skabes et nært tilknytningsforhold til Bylderup Idrætscenter og det lokale
foreningsliv. Vi mener, at det vigtigt: at vi i den tildelingsmodel for haltimer, der arbejdes på
sikres, haltimer nok til både idrætsundervisningen, men også til skolens bevægelsesbånd.
Vi er enige i, at den tidlige, forebyggende indsats er vigtig. I den forbindelse vil vi nævne vores
store udbytte af at have familiebasen isamme bygning som skolen, og det tætte samarbejde, der
følger heraf.

Venlig hilsen
Skolebestyrelsen ved Bylderup Skole

Formand Kim Bøgh

Slde 1af 1

Anne Charlotte Junggreen Have
Fra:
Sendt:

Til:
Cc:
Emne:

Helle Lorenzen Schnoor
31. august 2018 11:13
Anne Charlotte Junggreen Have
Jens Grevsen Boddum
Høringssvar MED

Hej Charlotte
MED-udvalget på Bylderup Skole har i går til et møde haft høringssvar vedr. Sund Opvækst på
dagsordenen. MED-udvalget tilslutter sig det høringssvar Bylderup Skoles skolebestyrelse har lavet.
Det har jeg fremsendt til dig den 17. august.
Venlig hilsen
Helle Schnoor
Skolesekretær
Bylderup Skole
Slogsherredsvej 27
6372 Bylderup-Bov
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Aabenraa
Kommune
Fjordskolen
E-mail: fjordsko!en@fjordskolen-sja.dk

Q Afd&ling A
Posekærvej 8 . DK6200 Aabenraa
Tlf. 13 32 65 00

O

Afdeling e & c
Skolevænget 33 .DK-6200. Aabenraa
Tlt 73 32 66 00

0 Fritid&ordnlngøn
Posekærvaj 8 . DK·6200 Aabenraa
rtf. 73 32 65 05

0 Frttldsordnfngen
Kystvej 36 • OK-6200 Aabenraa
Tlf. 74 63 04 31

Dato: 31/8-2018

Høringssvar vedr.: Sund Opvækst - Aabenraa kommunes børne-, unge- og familiepolitik
Jf. Første linje i Indledningen fra Sund Opvækst foreslår vi en ændring af overskrifte til "det gode liv Aabenraa kommunes børne-, unge- og familiepolitik". Vi anbefaler denne ændring, da det er Aabenraa
kommunes mission jvf. indledningen s. 2 i udkastet.
En børne-, unge - og familiepolitik bør diskuteres i hele kommunen inden vedtagelse, da den er det
overordnede grundlag og rammen for vores arbejde. De fagprofessionelle bør inddrages mere direkte i
arbejdet med politikken, så de får et ejerskab til børne-, unge- og familiepolitikken.
Vi foreslår, at forløbet, når der fremadrettet skal evalueres på politikken, bliver:
Workshop for alle de medarbejdere politikken vedrører, inden den bliver revideret/skrevet ville sikre
begrebsafklaring og fremme engagementet. Vi ville derved opnå en øget forståelse for de forskellige
fagligheder og øge følelsen af et fagligt fællesskab. Samarbejdet på tværs af forvaltninger og mellem de
fagprofessionelle ville kvalificeres og styrkes qua kendskabet til hinanden.
Da dette ikke kan gøres i denne omgang, vil vi opfordre til at de forskellige høringsberettigede får adgang til
de høringssvar, der er indgivet. Det vil give mulighed for at drøfte og få forståelse for det mind-set andre har
og i den enkelte forvaltning og institution skabe en platform for den fremadrettede børne-, unge- og
familiepolitik i Aabenraa kommune.
I teksten erstatter vi almenområdet med nærmiljøet. Når barnet/den unge profiterer af at være en del af
almenområdet, skal det være i barnets nærmiljø.
Nærmiljøet er der, hvor barnet bor og har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter og områdets
børnefællesskaber. Det er vigtigt, at barnet bliver en del af nærmiljøet for naturligt og let at kunne deltage i
børne- og ungefællesskaber. Vi tænker, at det kan være svært at deltage i børne- ungefællesskaber, hvis
barnet/den unge går i skole et sted i kommunen og bor et andet sted.
Høringsmaterialet vedlægges som bilag, hvor vi foreslår rettelser.
Vejledning i forhold til rettelser i det oprindelige udkast.
•

Rød skrift med parentes omkring er tekst der fjernes

•

Grøn skrift er tekst der tilføjes/skrives ind

På vegne af Fjordskolens MED-udvalg og Fjordskolens bestyrelse
Ditte Ellehauge Fjord-Larsen

Aabenraa
Kommune

(Fjerne: SUND
OPVÆKST)
Det gode liv
Aabenraa Kommunes (Fjerne:
sammenhængende) børne-,ungeog fami liepolitik

2018
UDKAST til tekst

1

Ind ledning
(Fjerne: Udgangspunktet for Sund Opvækst er Aabenraa Kommunes mission om) Missionen for
Aabenraa Kommunes børne-, unge-, og familiepolitik er at skabe Det Gode Liv for børn, unge
og familier i samarbejde med borgerne.
Det udfoldes i det følgende gennem en række temaer. Temaerne tager afsæt i målgrupperne
for politikken og i nogle centrale fokusfelter i kommunens arbejde.
Temaerne er:
Børn
Unge
Familier
Tidlig forebyggende indsats
Helhedsperspektivet
Deltagelse og samarbejde

(Fjerne: Med Sund Opvækst formulerer) Vi lægger vægt på en fælles tværgående politik med
sammenhæng og kontinuitet, som sikrer gode vilkår for børns og unges opvækst i Aabenraa
Kommune. Politikken er styrende, retningsgivende og handlingsanvisende i forhold til
beslutninger, prioriteringer og beskrivelser af det serviceniveau, kommunen tilbyder borgerne.
Den sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik indeholder en række principper og
målsætninger på et overordnet niveau. Det er principper og målsætninger, som gælder for
hele den mangfoldighed af forskellige børn, unge og familier, som Aabenraa Kommune
rummer - herunder børn og unge med fysiske og psykiske handicap.
Målene i politikken udmøntes i de kommunale forvaltninger. Iforlængelse af politikken bliver
der derfor udarbejdet delpolitikker og handleplaner i overensstemmelse med de politiske mål
samt beskrivelser af kommunens serviceniveau på specifikke områder .
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BØ RN
Alle børn har ret til et godt børneliv med gode udviklingsmuligheder og nære og ansvarlige
voksne, der kan give omsorg og støtte. Børn skal anerkendes for det, de gør, og for dem, de
er.
Forældrene er de vigtigste voksne i børns liv, og det er som udgangspunkt altid barnets
forældre, der har ansvaret for barnet. Nogle børn har dog behov for særlig støtte fra
kommunen for at udvikle og udfolde deres potentialer. Andre børn lever i en familie, hvor der
ikke er tilstrækkelige ressourcer til at drage omsorg for barnet.

Aabenraa Kommune vil:
•

•

(Fjerne: skabe) Sikre de bedst mulige (Fjerne: betingelser) rammer for, at alle
børn kan vokse op i trygge, sunde og udviklende (Fjerne: rammer) miljøer, hvor
de kan udvikle livsduelighed og udfolde deres potentialer
arbejde for, at alle børn kan trives og udvikler sig som del af fællesskaber i
dagtilbud, skole, familie og fritid

Det betyder at:
•
•

•
•
•
•
•
•

vi ser, hører og forstår barnet i en sammenhæng med de relationer, det indgår i, i
familien og i netværket
udgangspunktet for alle børn er de (Fjerne: almene) nære fællesskaber, og nå r
kommunen træder til med hjælp og støtte, sker det med udgangspunkt i barnets
hverdagsliv og så tæt på (Fjerne: almenområdet) nærmiljøet som muligt
vi baserer den kommunale indsats på barnets behov og ressourcer og inddrager de
ressourcer, der er til stede i familie og netværk
alle børn understøttes og udfordres, så de bliver så dygtige, som de kan (Fjerne: også børn med særlige behov eller særlige talenter)
vi forbereder børn til deltagelse i en digital verden
vi skaber sammenhæng og kontinuitet i de overgange, børn oplever i dagtilbud og skole
alle børn har adgang til at deltage i et bredt udbud af kultur- og fritidsaktiviteter
vi aktivt understøtter udviklingen af en sund livsstil blandt børn

3

U NG E
Unge mennesker har - ligesom børn - behov for og ret til trygge rammer, der giver plads til
udvikling og identitetssøgen i en verden, der byder på (Fjerne: et væld af) mange valg.
Idet gode ungeliv fylder fællesskaber med andre unge meget - herunder også digitale
fællesskaber.
Kommunen skal skabe rammer for det gode ungeliv . (Fjerne: De fleste unge klarer sig godt,
blomstrer og trives med de mange muligheder) Nogle unge har dog brug for støtte for at
etablere et godt og meningsfuldt ungdomsliv og (få banet vejen) sikre overgangen til
voksenlivet.

Aabenraa Kommune vil:
•

•
•

(Fjerne: skabe) Sikre de bedst mulige (fjerne: betingelser) rammer for, at (fjerne:
kommunens) de unge gennemfører en ungdomsuddannelse og bliver livsduelige og
aktivt deltagende medborgere, der indgår i et fællesskab på en uddannelse eller en
arbejdsplads
være et attraktivt sted at være ung
sikre at alle unge har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet

Det betyder at:
•

•
•

•
•
•
•
•

alle unge i Aabenraa kommune har adgang til relevante uddannelses- eller
uddannelsesforberedende tilbud og den bedst mulige støtte med henblik på, at de
gennemfører en ordinær ungdomsuddannelse og/eller får tilknytning til
arbejdsmarkedet
udgangspunktet for alle unge er de (Fjerne: almene) nære fællesskaber
vi samarbejder med andre aktører - bl.a. ungdomsuddannelserne, børne-og
ungdomspsykiatrien og private aktører - om at skabe et godt uddannelses- og
ungdomsmiljø i Aabenraa
vi med Ungeindsatsen som omdrejningspunkt vil sikre, at der altid er helhed og
sammenhæng i den kommunale indsats for den enkelte unge
vores indsats tager udgangspunkt i den unges hele livssituation, at den unge altid skal
høres, og at alle relevante parter inddrages
vi er i dialog med de unge
alle unge har mulighed for at deltage i kultur- og fritidstilbud
alle unge har gode muligheder for en sund og aktiv hverdag

4

Familier
Familien er basis i børn og unges liv.
livsbetingelser, ressourcer og det fysiske og psykiske velbefindende hos de voksne i familien
har afgørende betydning for børns og unges trivsel.
Alle familier har som udgangspunkt ansvaret for deres eget liv, men forældrenes ressourcer
matcher ikke i alle tilfælde barnets behov. Her må kommunen supplere og udvikle forældrenes
kompetencer med udgangspunkt i de ressourcer, der findes i familien og netværket.
Som kommune skal vi kunne forholde os til og rumme familier, der repræsenterer et bredt
spektrum af kultur, sprog, religion og livsformer.

Aabenraa Kommune vil:
•
•

skabe gode vilkår for børns liv gennem gode vilkår for de voksnes liv
være et attraktivt sted for børnefamilier at bosætte sig

Det betyder at:
•
•
•
•
•

Aabenraa Kommune skaber rammer, der kan tilbyde det gode liv for børnefamilier
Aabenraa Kommune er et sted, hvor unge mennesker har lyst til at bosætte sig
vi (fjerne: ønsker) sikrer og prioriterer, at kommunens skoler, fritidstilbud og
dagtilbud er kendetegnet ved høj kvalitet og stadig udvikling
udgangspunktet for vores samarbejde med familierne er forældrenes ansvar for deres
børn
vi forholder os til eventuelle konsekvenser for børnene, når vi som kommune er i
kontakt med og handler eller træffer afgørelse omkring forhold for de voksne i en
familie
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Tidlig forebyggende indsats

En vigtig nøgle til at give alle børn og unge et godt liv er en tidlig forebyggende indsats. En
indsats tidligt i barnets liv, eller før problemerne bliver store, kan i mange tilfælde forebygge,
at problemerne udvikler sig, og at barnet kommer i mistrivsel (Fjerne: der bliver behov for en
specialiseret indsats) . En tidlig indsats kan hjælpe med at fastholde barnet i trivsel (Fjerne:et
almindeligt hverdagsliv og i det almene børnefællesskab i dagtilbud eller skole) . Vores
udgangspunkt er, at alle børn har bedst af at vokse op i trygge rammer, med nære,
omsorgsfulde voksne og i nærmiljøet. (Fjerne: som en del at det almene fællesskab) .
En tidlig forebyggende indsats bygger på en fælles praksis og en fælles ambition om at sætte
tidligere ind med den rette indsats, der kan styrke ressourcer og mestringsevne hos
barnet/den unge og hos familien og netværket. Det kræver, at vi er gode til at få øje på
sårbare børn og unge, og at vi som kommune agerer, allerede når de første tegn på mistrivsel
opstår. Det kræver også et tæt samarbejde på tværs af bl.a. sundhedsplejen, dagtilbud,
skoler, PPR og det specialiserede børneområde.
Den forebyggende indsats kan foregå på forskellige niveauer med forskellige formål:
Primær

Forebyggelse, der har til formål at forhindre
problemer i at opstå.

Sekundær

Forebyggelse, der har til formål at opspore og
begrænse problemer og risikofaktorer så tidligt
som muligt

Tertiær

Forebyggelse, der har til formål at forhindre
forværring af problemerne eller begrænse
tilbagefald

IAabenraa Kommune arbejder vi på alle tre niveauer.

Aabenraa Kommune vil:
•
•

prioritere tidlig forebyggende indsats og opsporing højt
have fokus på, at de indsatser, vi sætter i værk, gør en konkret positiv forskel for
barnet/den unge og familien

Det betyder at:
•
•
•
•

vi arbejder systematisk med tidlig opsporing på børne- og ungeområdet
indsatsen for sårbare og udsatte børn og unge sker tidligt, og der er sammenhæng,
opfølgning og tæthed i kontakten til barnet/den unge
vi samarbejder på tværs af forvaltninger omkring tidlige forebyggende indsatser på
børne- og ungeområdet
vi bruger de fagprofessionelles kompetencer i den forebyggende indsats og evaluerer
systematisk. (Fjerne: vi arbejder med systematisk opfølgning på effekten af vores
indsatser)

6

•

•

vi arbejder med sundhedsfremme i dagtilbud, skoler og i samarbejde med
ungdomsuddannelserne som et element i skabelsen af et godt miljø for læring og
udvikling
vores arbejde bygger på den nyeste viden
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Helhedsperspektivet
Det gode liv for børn og unge er styrende for vores arbejde - på tværs af forvaltningsstrukturer
og fagligheder. Hvis vi skal indfri de ambitiøse målsætninger for børn, unge og familier kræver
det, at vi fastholder et helhedsperspektiv i indsatserne. De komplekse samfundsopgaver, vi
arbejder med, hænger sammen og kan sjældent løses isoleret i en afdeling eller forvaltning.
Beslutninger truffet i en forvaltning vil ofte have konsekvenser i andre forvaltninger, ligesom
det kan være tilfældet med forskellige afdelinger indenfor samme forvaltning. Der er tale om
indbyrdes forbundne kar, der er vævet sammen i et kompliceret mønster. De mange
forskelligartede - men sjældent simple - problemstillinger og sammenhænge fordrer, at de
økonomiske ressourcer bringes i spil på tværs.

Aabenraa Kommune vil:
•
•
•

•

tage udgangspunkt i børns, unges og deres familiers samlede livssituation i de
indsatser, vi sætter i værk
at børn, unge og deres familier oplever sammenhæng og kontinuitet i kontakten med
kommunen
(Fjerne: anlægge et helhedsperspektiv, når vi træffer beslutninger om nye
indsatser og omlægninger, reduceringer eller udvidelse af eksisterende
indsatser)
fremme et ansvarligt professionelt- og økonomisk helhedsperspektiv (Fjerne: på vores
arbejde, samtidig med at vi fastholder fokus på budgetoverholdelse i den enkelte enhed
og økonomisk ansvarlighed) , når vi træffer beslutninger om nye indsatser og
omlægninger, reduceringer eller udvidelse af eksisterende indsatser . Velvidende at der
kan blive truffet beslutninger, hvor de menneskelige og økonomiske effekter af
indsatsen først opnås på længere sigt.

Det betyder at:
•
•

•
•

vi udvikler sammenhængende løsninger for børn/unge sammen med familierne
vi understøtter koordinering og samarbejde mellem de forskellige faglige miljøer, der
arbejder med børn, unge og deres familier, og arbejder for at fjerne barrierer for
samarbejde på tværs både internt og eksternt
vi inddrager og indtænker alle relevante forvaltninger og fagligheder i arbejdet med at
give de enkelte børn og unge de bedste muligheder for læring, trivsel og udvikling
vi forholder os til afledte konsekvenser for andre forvaltninger og afdelinger, når vi
træffer beslutning om nye indsatser og omlægninger, reduceringer eller udvidelse af
eksisterende indsatser
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Deltagelse og samarbejde
Det gode liv for børn, unge og familier er noget, vi skaber sammen. Det er en opgave, der ikke
kan løses af kommunen alene, men kun i samarbejde med familierne. Samarbejdet bygger på
borgernes medansvar for at deltage og bidrage i de sammenhænge, de indgår i, og påtage sig
forældrerollen i forhold til børn og unge.
Børn og unge skal støttes i at lære at tage ansvar for deres eget liv og for fællesskabet. Der
åbnes op for værdifuld læring og inspiration i mødet mellem dagtilbud/skoler og det
omgivende lokalsamfund.
Ifremtiden vil der i endnu højere grad være brug for, at vi som kommune indgår
partnerskaber med alle relevante aktører på tværs af sektorer for i fællesskab at kunne løfte
opgaverne på børne- og ungeområdet . Vi samarbejder allerede med lokale virksomheder,
kulturinstitutioner, foreninger og frivillige organisationer. Det skal vi bygge videre på.

Aabenraa Kommune vil:
•
•

bygge på borgernes aktive deltagelse
inddrage og støtte op om de ressourcer, der er til stede i lokalsamfundet

Det betyder at:
•
•

•
•
•
•

vi i løsningen af kommunens opgaver ser borgeren som en aktør med ansvar for eget
liv og medansvar for andres
Kommunen fastsætter serviceniveau og formidler dette til borgerne . (Fjerne: vi
skaber realistiske forventninger hos borgerne gennem klar kommunikation om
kommunens serviceniveau)
børn og unge har medbestemmelse og indflydelse på eget liv
børn og unge medinddrages i beslutninger, der angår dem
børn og unge støttes i at deltage aktivt og øve indflydelse med respekt for andres
holdninger
vi udvikler samarbejdet med lokale virksomheder, kulturinstitutioner, frivillige
organisationer og foreninger
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Tinglev Skole
Hovedgaden 78
6360 Tinglev

Tlf 73 76 73 14

Tinglev d. 24. august 2018
Høringssvar Tinglev Skole
Opdateret udgave af Sund Opvækst
Skolebestyrelsen på Tinglev Skole har gennemgået ændringerne på møde d. 14. juni 2018 og har ingen bemærkninger til ændringerne.
MED udvalget på Tinglev Skole har gennemgået ændringerne på møde d. 24. august 2018 og har ingen bemærkninger til ændringerne.

På vegne af SKB og MED
Pia Diabelez
Skoleleder

Stubbæk Skoli::t. wde .1 -

6200 P.aben raa

Tlf. 7376 8500

Erna il: stubb.::iekskde@aaben ra.9 ;dk
'N 11.; w .stu bba eksk1)le .dk

Stubbæk, den 24. august 2018

Børn og uddannelsesudvalg
Tinglev Midt 2
6360 Tinglev

Høringssvar vedr. Sund skole:

Skolebestyrelsens svar:
Skolebestyrelsen har behandlet punktet på et møde den 16. august.
Bestyrelsen tager oplægget til efterretning.

Rene Toft
Formand

Lone Thaysen
Skoleleder

Skolens MED-udvalgets svar:
MED - udvalget har behandlet punktet på et møde den 22. august 2018
Udvalget tager oplægget til efterretning.

Lone Thaysen
Formand for MED

27. august 2018

Børne- og uddannelsesudvalg
Tinglev Midt 2
6360 Tinglev

Høringssvar vedr. Sund skole:
Skolebestyrelsens svar:
Skolebestyrelsen har behandlet punktet på et møde den 20. august.
Bestyrelsen tager oplægget til efterretning.

Jens Højtved Larsen
Formand

Michael S. Petersen
Skoleleder

MED-udvalgets svar:
MED - udvalget har behandlet punktet på et møde den 16. august 2018
Udvalget tager oplægget til efterretning.

Michael S. Petersen
Formand for MED

Aabenraa
Kommune

Bolderslev Skole
Smedefod 10 a
6392 Bolderslev
Tlf.: 73 76 83 22
Dato: 28.8.2018
Kontakt: Hanne Petersen
Direkte tlf.: 73 76 83 24
E-mail: hpet@aabenraa.dk

Bolderslev Skole d. 28.8.2018

Høringssvar ang. Sund Opvækst

Personalegruppen med MED-status samt Skolebestyrelsen på Bolderslev skole
•

tilslutter sig forslaget til en opdateret udgave af Sund Opvækst

På vegne af skolebestyrelsen og personalegruppen på Bolderslev Skole

Frederik Rasmussen
Skolebestyrelsesformand

Hanne Petersen
Konstitueret Skoleleder

Birkholm 7. Hjordkær • 6230 Rødekro • Tlf. 73666021 • www.hjordkaer

26.08. 18

Aabenraa Kommune
Att. Charlotte Junggren Have

Høringssvar vedr. sund opvækst
Skolebestyrelsen ved Hjordkær Skole har gennemget hørlngsmaterlalet vedr. Sund opvækst.
VI afgiver følgende svar:
Revideringen af Sund opvækst gør selve beskrivelsen mere overskuelfg og tUgængellg.
Tidlig forebyggende Indsats vH være tfl stor gavn.

I afsnittet vedr. Fammer stSr,at "Aabenraa Kommune vll være et attra ktivt sted for
bømefamiller at bosætte sig.11 Hertil vil vi anføre, at det er vigtigt, at der er lige muligheder for
børn og unge I kommunen. Tiibuddene bør dække hele vejen op, og det er vigtigt,at der er
væresteder for de store skolelever, selvom det kræver økonomi.

na Nymann Helsel
skolebestyrelsesformand

Qk

HJORDK

LE

Birkholm 7 . Hjordkær . 6230 Rødekro . Tlf. 73666021 . lkra@aabenraa.dk

August 2018
Aabenraa Kommune
Att. Charlotte Junggren Have
Høringssvar vedr. Sund opvækst
Hjordkær Skoles MED-udvalg har behandlet materialet og fremsender følgene svar:
Generelt er det et fint skrift og ganske rigtig mere overskueligt og kortfattet end det
forrige.
Det er meget positivt med 1'Tidlig forebyggende indsats", da det giver mulighed for at
hjælpe børn og unge tidligere og i tide.
Der er mange gode intentioner og tanker om sund opvækst for børn og unge
Når vi som skolefolk står i den "virkelige verden", melder økonomien sig altid på
banen. Ofte bliver den bestemmende for, hvilke tilbud der gives til udsatte og børn
med særlige behov.
At man vil bevare børn med særlige behov i almenområdet er positivt og rigtigt langt
hen ad vejen - men det koster.
Vi oplever at der mangler ressourcer til børn med særlige behov.
Vi ved at Sund opvækst ikke er skrift, der handler om økonomi, men vi kan anbefale
at intention og økonomi i højere grad hænger sammen.
Med venlig hilsen
Lene Krabbe
formand for MED-udvalget

Kongehøjskolen
Dato: 23. august 2018
Sagsbehandler: Vibeke Domar Fischer
Direkte tlf.: 7376 8401
E-mail: vd@aabenraa.dk

KONGEHØJSKOLEN

Høringssvar vedr. Sund Opvækst august 2018
Skolebestyrelsen har følgende kommentar til materialet:
•

Strategien har flotte hensigtserklæringer som er svære at være uenige i. Strategien bør ses i helheden af de ambitioner, der er på hele området, sådan at
der er realisme i forhold til sammenhæng mellem budgettildelinger og nødvendige handleplaner. Forventningerne fra borgerne vil med afsæt i denne strategi
kunne formodes at blive urealistiske høje.

•

Koordinerede indsatser (familier) er der meget stort behov for. Ressourcer i
form af økonomi, tid, og koordineret tværfaglig indsats, skal tilpasses målsætningen

•

Der bør være opmærksomhed på implementeringstid i forhold til f.eks. Aabenraa modellen. På skolen er arbejdet forsat helt nyt.

•

Strategien kunne med fordel give et overblik over alle de i gangværende indsatser for at skabe sammenhængskraft og forståelse for prioriteringer både
centralt og decentralt.

•

Hvordan er der i forvaltningen og det politiske udvalg evalueret på målsætningerne?

•

Stadig og fortsat udvikling kræver sikring af den økonomi og stabilitet, der skal
til for at løfte opgaven.

På vegne af skolebestyrelsen og MED-udvalget på Kongehøjskolen

Sisse Øhrberg Thrane
Skolebestyrelsesformand

Martin Bonde
Næstformand MED

Vibeke Domar Fischer
Skoleleder

Høringssvar vedr Sund Opvækst

310818

MED:
Gode ord og gode intentioner. Det bliver en svær opgave at leve op til i det daglige arbejde.
Utydeligt hvad det betyder for den enkelte borger
Skolebestyrelsen:
Gode ord og gode intentioner. Der mangler konkretisering af, hvad det betyder for borgerne.

Børnehandicapområdet Aabenraa
Posekærvej 20
6200 Aabenraa

Kommune

Tlf.: 7376 8590
Mobil.:29797303

E-mail: posekaer@aabenraa.dk
www. boernehandicapomraadet.dk

Aabenraa Kommune
D.28.8.2018

Høringssvar, nyt udkast, Sund Opvækst 2018
Inedenstående følger hermed høringsvar fra Børnehandicapområdets L-MED til udkastet
om "Sund Opvækst 2018".
Udkastet er overordnet meget læsevenligt med en god disposition, opdelt i emner med
underpunkter, hvilket gør indholdet i dette materiale meget overskueligt og let
tilgængeligt.
Det bemærkes allerede positivt i materialets indledning, at det nu præciseres, at Sund
Opvækst gælder for alle børn og unge i Aabenraa Kommune, uanset behov.
Denne opmærksomhed er dog ikke umiddelbart til stede på side 3 i underpunktet: "Det
betyder at". Her læses et modsætningsforhold imellem punkt 2, 3 og 4, selv om det helt
bestemt naturligvis ikke har været meningen.
Når der i dot/punkt 2 bl.a. står, ..."...."."." Og når kommunen træder til med hjælp og
støtte, sker det med udgangspunkt i barnets hverdagsliv og så tæt på almenområdet,
som muligt".
Idenne formulering er børn med forskelligartede indgribende handicap eksempelvis ikke
tænkt ind. - De børn, der netop, modsat en indsats så tæt på almenområdet som muligt,
har brug for en rettidig faglig indsats præcis der, hvor de optimale faglige kompetencer
forefindes, som et helt nødvendigt og grundlæggende udgangspunkt for at kunne udvikle
sig så optimalt som muligt fremadrettet, og blive præcis så ressourcestærke, dygtige og
selvhjulpne, som det under dot/punkt 4 fremhæves som værende et mål.
En tilgang i indsatsen, som også er hele tænkningen bag Aabenraa Modellen, hvor det jo
netop handler om at etablere den tilstrækkelige, rettidige og, om nødvendige, massive
faglige indsats fra starten af, og dernæst, - så vidt det overhovedet er muligt, med en
systematisk og metodisk faglig indsats på sigt at kunne nøjes med en meget mindre
indgribende indsats.
Der henvises i den forbindelse venligst til avisartiklen i Jyske Vestkysten fra d.
23.7.2018, hvor en mor fortæller om sin datters positive udviklingsforløb, som netop
tager sit afsæt i den rette fagligprofessionelle tilgang helt fra starten af.
Med dette fokus er det, i parentes bemærket, også særdeles vigtigt at tænke hele
forebyggelsesbegrebet ind i et meget større perspektiv fremadrettet. Ligesom bl.a.
rehabilitering længe har været et vigtigt begreb og fokuspunkt
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inden for voksenhandicap, bør forebyggelse bestemt også være det inden for
børnehandicapområdet fremadrettet.
Et andet vigtigt opmærksomhedspunkt, der mangler at blive nævnt i udkastet, er hele
visitationsdelen. - Hvorledes visitationsprocedurer m.m. fremadrettet bedst muligt er
med til at sikre, at alle børn med særlige behov får den rettidige faglige visitation, som
der er brug for, således at det bedst muligt sikres, at ingen børn i Aabenraa Kommune,
som har hjælp behov, bliver glemt/overset i/af systemet. - Dette må generelt siges at
være nogle helt grundlæggende forudsætninger for alle børn og unge i forhold til at sikre,
at de opstillede mål i Sund Opvækst kan indfries.
Under emnet, Unge, på side 4, mangler en præcisering i underpunktet: "Det betyder at".
Idot/punkt 3, står bl.a."......" vi samarbejder med andre aktører, bl.a.
ungdomsuddannelserne, børne- og ungdomspsykiatrien""- Her kunne
børnehandicapområdet med fordel også være nævnt.
Børnehandicapområdet har aktuelt også konkrete opgaver i hjemmet i nogle familier,
hvor barnet/den unge ikke vil i skole, der oprettes STU tilbud ved behov i konkrete
situationer på Posekær, ligesom der ved dette skoleårs opstart er etableret et særskilt
STU tilbud for aktuelt 6 unge på lille Kolstrup.
Dette var Børnehandicapområdets bemærkninger samt de refleksioner, indholdet i dette
udkast, har medført i L-MED.
På vegne af L-MED
Institutionsleder, Børnehandicapområdet
Jane Damsgaard Jensen

Børnehandicapområdet Aabenraa
Posekærvej 20
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 8590
Mobil.:29797303
E-mail: posekaer@aabenraa. dk
www. boernehandicapomraadet. dk

Kommune

Aabenraa Kommune
D.24.8.2018

Høringssvar, nyt udkast, Sund Opvækst 2018
Inedenstående følger hermed høringsvar fra Børnehandicapområdets Konktaktråd til
udkastet om "Sund Opvækst 2018".
Udkastet er overordnet mere læsevenlig og fortsat med en god disposition, opdelt i
emner med underpunkter. Der er heller ikke så mange gentagelser som i den forrige
udgivelse. Det bemærkes ligeledes, at begrebet "normal" fra tidligere udgave nu er
erstattet af begrebet "almen". -Hvad betyder ændringen af dette ordvalg helt konkret,
og hvilken betydning har dette eksempelvis for børn og unge med fysiske og psykiske
handicap?
Det er med tilfredshed, det konstateres, at børn og unge med fysiske og psykiske
handicap prioriteres på samme niveau som alle andre børn i Aabenraa Kommune. Altså
at samme principper og målsætninger for en god opvækst, gælder alle børn og unge i
kommunen.
Under emnet, Børn, vil vi ønske, at der også er fokus på sammenhæng og kontinuitet i
overgangen fra hjem til dagtilbud, da børnene og familierne også har brug for en
oplevelse af sammenhæng i denne fase.
Under indsatsen ,Tidlig Forebyggende, står, at kommunen arbejder med
sundhedsfremme i dagtilbud, skoler og i samarbejde med ungdomsuddannelserne. - Her
mangler hjem/familie som en vigtig del af børn og unges liv, der har påvirkning på både
dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse.
Tilgangen i opgaveløsningen i forhold til Tidlig Forebyggelse, er meget positiv. Følger der
mon også økonomiske ressourcer med i så henseende?
Helhedsperspektivet, hvor løsningerne udvikles sammen med familierne, er til fordel for
børn/unge og forældre. Her bliver der arbejdet ud fra barnet/den unges/ familiens
nærmeste udviklingszone og ikke ud fra nogen teorier lavet på rådhuset.
På Kontaktrådets, og dets formand, Susanne Rank LOckes vegne.
Institutionsleder, Børnehandicapområdet
Jane Damsgaard Jensen

Kallemosen 20 + 6200 Aabenraa + tlf. 7376 7540 + e-mail: uu@aabenraa.dk + www.uu-aabenraa.dk

Ungdommens Uddannelsesvejledning

A A B E

R A A

Aabenraa, den 22.08.2018

Høringssvar vedrørende Sund Opvækst - Aabenraa Kommunes
sammen- hængende børne-, fami lie- og ungepol itik
Ungdommens Uddannelsesvejledning (herefter UU) vil hermed gerne kvittere for
modtagelsen af høringen vedrørende en ny udgave af 'Sund Opvækst - Aabenraa
Kommunes sammenhængende børne-, familie- og ungepolitik'.
Nærværende høringssvar har været behandlet på UU's personalemøde med MEDstatus den 3. juli og 21. august 2018.
Overordnet ønsker vi at tilkende, at vi fra UU er positive overfor indholdet i den nye
udgave af 'Sund Opvækst', som indeholder mange vigtige fokuspunkter og signaler
ift. målgruppen.
Vi har i UU blandt andet sammenholdt det nye udkast med den tidligere udgave. Vi
kan også konstatere, at 'Sund Opvækst' ligeledes aktualiseres ift. den nye reform af
det forberedende område, med ny politisk målsætning, ny forberedende grunduddannelse og ny krav til en sammenhængende kommunal ungeindsats og tilbud om
en kontaktperson til følge.
På den baggrund ønsker vi at foreslå, at det kommer til at fremstå endnu tydeligere i
den nye udgave (primært i afsnittet unge), at der skal arbejdes for en indgang for de
unge. Ved at gøre dette tydeligere, får man fremhævet vigtigheden af, at der skabes
gode rammer og ikke mindst vellykkede indsatser for at understøtte børn, unge samt
deres familier i de forskellige overgange, f.eks. overgangen til ungdomsuddannelser.
Dette for at også unge uden de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger kan hjælpes godt videre, ved at der sikres en klar og enkel adgang til relevante fagpersoner i Kommunen.

Aabenraa den 18. august 2018

Høringssvar til opdateret udgave af "Sund Opvækst"
Fra medarbejdersiden i Område MED på skoleområdet i Aabenraa kommune

Medarbejdersiden i Område MED på skoleområdet har læst den opdaterede udgave af
Sund Opvækst. Vi finder justeringerne hensigtsmæssige.
Vi er positivt stillede over for og enige i de ambitiøse mål der opstilles i Sund Opvækst.
Målene er udtryk for det behov der er for faglighed og kvalitet der burde være i vores
daglige arbejde, og som vi prøver at efterstræbe hver eneste dag.
Vi støtter fuldstændig op om målene, da de taler direkte ind i vores fagligheder.
Vi er bekymret for om der er sammenhæng mellem mål og middel. Vi har derfor en klar
forventning om, at der bliver skabt rammer og dermed mulighed for netop at kunne opfylde
de ambitiøse mål.
Medarbejdersiden kvitterer for muligheden for at afgive hørringssvar, og på denne måde
blive medinddraget.

Venlig hilsen
Medarbejdersiden i Område MED på skoleområdet i Aabenraa kommune

Aabenraa den 28. august 2018

Høringssvar til opdateret udgave af "Sund Opvækst"
Fra medarbejdersiden i Område MED på dagtilbudsområdet i Aabenraa kommune

Medarbejdersiden i Område MED på dagtilbudsområdet har læst den opdaterede udgave
af Sund Opvækst, og vi finder justeringerne hensigtsmæssige.
Vi er positivt stillede over for og enige i de ambitiøse mål der opstilles i Sund Opvækst.
Målene er udtryk for det behov, der er for faglighed og kvalitet som der burde være i vores
daglige arbejde, og som vi prøver at efterstræbe hver eneste dag.
Vi støtter fuldstændig op om målene, da de taler direkte ind i vores fagligheder.
Vi er dog bekymret for om der er sammenhæng mellem mål og middel. Vi har derfor en
klar forventning om, at der bliver tilført de nødvendige ressourcer, og dermed skabt
rammer for, at vi med vores faglighed kan medvirke til at opfylde de ambitiøse mål.
I vores optik kræver det en væsentligt bedre personalenormering end den der er i
daginstitutionerne i dag, samt en større tillid til og respekt for vores fagligheder, hvis vi skal
have en chance for at medvirke til, at målsætningerne i Sund Opvækst opnås.
Medarbejdersiden kvitterer for muligheden for at afgive hørringssvar, og på denne måde
blive medinddraget, og vi står som altid til rådighed, hvis der ønskes uddybelse af vores
svar.

Venlig hilsen
Dorrit Knudsen
BUPL FTR i Aabenraa kommune og næstformand i Område MED på dagtilbudsområdet
På vegne af
Medarbejdersiden i Område MED på dagtilbudsområdet i Aabenraa kommune

Høringssvar til opdateret udgave af "Sund Opvækst"
Fra medarbejderne Sektor MED på Børn og Skole området

Medarbejdersiden i Sektor MED på Børn og Skole området har læst den opdaterede
udgave af Sund Opvækst. Vi finder justeringerne hensigtsmæssige.
Vi er positivt stillede over for og enige i de meget ambitiøse mål der opstilles i Sund
Opvækst. Målene er udtryk for det behov der er for faglighed og kvalitet der burde være i
vores daglige arbejde, og som vi prøver at efterstræbe hver eneste dag.
Vi støtter fuldstændig op om målene, da de taler direkte ind i vores fagligheder.
Vi er bekymret for om der er sammenhæng mellem mål og middel. Vi håber på at der
bliver skabt rammer og dermed mulighed for netop at kunne opfylde de fine mål.
Medarbejdersiden kvitterer for muligheden for at afgive hørringssvar, og på denne måde
blive medinddraget.

Venlig hilsen
Medarbejdersiden i Sektor MED på Børn og Skole området.

Til
Charlotte Junggreen Have
Specialpædagogkorpset Aabenraa kommune tillader sig hermed at sende vores høringssvar i
forbindelse med "Sund Opvækst - Aabenraa Kommunes børne-, familie- og ungepolitik"
Efter en grundig gennemlæsning er vi nået frem til følgende:
Det gode:
Vi ser, at Aabenraa kommune ser at børn har talenter, og derfor har noget at byde ind med.
Samtidig er der også skrevet en forventning om at vi skal løfte i flok i kommune, både borgere
og kommune skal arbejde sammen og på tværs af tidligere søjler, og med medinddragelse af
forældrene ikke mindst.
Desuden kan vi påpege, at vi i Aabenraa kommune bestræber os på at være opsøgende i
forhold til at inddrage børneperspektivet.
Der opstod også spørgsmål til, hvordan man kunne være mere konkret i beskrivelserne, og
dette især i forbindelse med:
HVORDAN kan vi arbejde på tværs? Og på den måde have økonomi og beføjelser på en mindre
bureaukratisk måde? Og på en mere åben og gennemsigtig måde?
Ønsker:
At vi skal nævnes i opremsningen under Tidlig Forebyggelse, s. 6, 2. afsnit, sidste sætning.
Inedenstående har vi først nævnt, hvad der allerede står i "SUND OPVÆKST"." og har derefter
tilføjet, hvad vi gerne så det ændret til.
Tidlig Forebyggende indsats:
2. afsnit: "Det kræver, at vi er gode til at få øje på sårbare børn og unge"."
+ under "Det betyder at" pkt. 2: " ndsatsen for sårbare og udsatte børn"."
Kan dette ændres til: børn og unge i sårbare positioner.?

Tak for muligheden for at komme med et høringssvar og vi ønsker jer god arbejdslyst.
På vegne af Specialpædagogkorpset,
Linda Christensen
Specialpædagog.

Handicaprådets høringssvar til "Sund Opvækst - Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-,
familie-, og ungepolitik"
Indledningsvis vil vi gøre opmærksom på en rapport fra OECD som dokumenterer, at investeringer på
børne- og ungeområdet har klare positiv konsekvenser for børn og unge udvikling.
Ligeledes viser en SFI forskningsopsamling entydigt, at højkvalitets daginstitutioner øger børns udvikling.
Børn bliver klogere, mere socialt velfungerende, har lettere ved at lære og er mere følelsesmæssigt
afbalancerede, hvis de fra en tidlig alder er i en daginstitution af høj kvalitet med uddannet pædagogisk
personale.
Vi har således forskningsmæssigt belæg for, at uddannet pædagogisk personale bedre evner at skabe et
stimulerende og støttende miljø for børnene, de er mere lytten- de og tilstedeværende og er bedre til at
sikre alderssvarende aktiviteter for børnene. De mål- bare positive effekter hos børnene er blandt andet:
Bedre samarbejdsevner, større tålmodighed, øget koncentrationsevne og forbedret skoleparathed.
Vi er dog opmærksomme på normeringen i bl.a. børnehaver, hvor der 12 børn til en pædagog er en
udfordring, som vanskeliggør ovenstående udviklingsmiljøet for børnene. Uddannelse alene er ikke nok, det
kræver også tilstrækkeligt personale.
Vi finder det positivt, at der i Aabenraa Kommune er fokus på en sammenhængende politik på dette
område.
Vi påskønner, at det er blevet tydeligere at alle børn uanset barnets særlige behov, handicap, udsathed
tilbydes lige vilkår. Der er dog udfordringer forbundet med, at nævne en særlig målgruppe -børn og unge
med fysiske handicap, og ikke andre grupper. Her kan eksempelvis nævnes børn fra udsatte familier, anden
kulturel baggrund, børn med sygdomme og lidelser. Hvordan tænkes de også ind i politikken?

Vi har herunder taget udgangspunkt i den fremsendte tekst og har følgende forslag til ændringer:
BØRN:
Aabenraa Kommune vil:
* I stedet for at skabe de bedste betingelser, foreslår vi teksten ændret til at "sikre de bedste rammer"
* I stedet for "udviklende rammer", foreslår vi ændring til "udviklende miljøer"
* Forslag om at fjerne "kan", så punkt to i stedet hedder "arbejde for, at alle børn trives og udvikler sig"."
Det betyder at:
* Flere steder i teksten bruges udtrykket "almene", hvilket vi mener, at der også bør tilføjes "nære".
For børn og unge er det væsentligt, at de bliver accepteret og inkluderet i deres nærmiljø med kendte
fællesskaber end at de deltager i et fællesskab i almenområdet. Man bør have fokus på at børnene og de
unge skal have mulighed for at få og skabe relationer i deres nærmiljø, således at det kan give en større og
bedre sammenhæng mellem skole, uddannelsessted og fritid.
Vi opfordrer til, at der sættes mere fokus på, hvordan alle børn og unge kan inkluderes i nærmiljøet, der
hvor de går i dagtilbud, skole og bor. Dermed skabes der en god sammenhæng og man sikrer at barnet/den
unge kan gå i skole med de samme, som de går til fritidsaktiviteter med.
* Punkt 4 foreslår vi at man enten undlader eller ændrer det sidste "- også børn med særlige behov eller
særlige talenter". Vi mener, at når der står "alle børn understøttes og udfordres, så de bliver så dygtige,
som de kan", så er det netop ALLE børn også børn med særlige behov, handicaps, sygdomme/ lidelser,
anden kulturel baggrund etc.

* Punkt 7 tilføjes "lige", så teksten hedder "alle børn har lige adgang til at deltage i et bredt..."
UNGE:
* Afsnit 3, der starter med "De fleste unge"." Foreslår vi ændret til: " Aabenraa Kommune skal skabe
rammer for det gode ungeliv. Nogle unge har brug for støtte for at etablere et godt og meningsfuldt
ungdomsliv".
Ved at fjerne "De fleste unge" og "dog" undgår man at fremhæve de "gode" og være negativ om dem, der
har brug for støtte og hjælp. Blomstrer er et specielt ord at bruge i en politik - ligesom de mange
muligheder er relativt.
Aabenraa Kommune vil:
* Som i afsnittet BØRN, så foreslår vi teksten ændret til "sikre de bedst mulige rammer"
* Yderlige i punkt 1. Der bør ikke stå "kommunens unge", men blot "de unge". De unge mennesker er jo
ikke ejet af kommunen, men selvstændige individer.

FAMILIER:
Det betyder at:
* Igen foreslår vi, at man fjerner "skaber rammer" til "sikrer rammer"
* Punkt 3 - Ønsker er et meget vidt begreb, så her foreslår vi at man fjerner "ønsker" og i stedet skriver "vi
sikrer"
Samt tilføjer et punkt med "vi støtter familier, hvor børn har særlige behov, handicap, sygdom eller lign."

TIDLIG FOREBYGGENDE INDSATS:
Under tidlig forbyggende indsats mener vi, at SSP og det kriminalpræventive arbejde bør fremstå mere
tydeligt.
Intentionen om at alle børn bør tilbydes den rette hjælp i tide og gerne i almenområdet er konstruktiv,
såfremt det er det bedste for barnets trivsel og udvikling, men det bør også ske så tæt på barnets nærmiljø,
som muligt for at sikre dets tilknytning til lokalmiljøet og dets fællesskaber.
* Vi foreslår, at teksten i afsnit et ændres til følgende:
"En vigtig nøgle til at give alle børn og unge et godt liv - er en tidlig forebyggende indsats. En indsats tidligt i
barnets liv, og før problemerne bliver store, kan i mange tilfælde forebygge, at problemerne udvikler sig og
at barnet kommer i mistrivsel. En tidlig indsats kan hjælpe med at holde barnet i trivsel og sikre gode
udviklingsbetingelser. Vores udgangspunkt er, at alle børn har bedst af at vokse op i trygge rammer med
anerkendende og omsorgsfulde voksne, være en del af nærmiljøet og det almene fællesskab."
Ved blot at presse et barn til at være en del af et "alment" miljø i stedet for at vægte det nære højest, så
bliver man ved med at gøre børnene "forkerte". Et barn, der hele tiden skal sammenlignes med det vi
mener er normalt, vil meget ofte føle sig forkert, fordi barnet er anderledes uanset om det har fysiske eller
psykiske udfordringer, som det skal have hjælp til.

Det betyder at:

* Vi foreslår at man ændrer punkt 4 til følgende: " Vi bruger barnets familie, netværk og de
fagprofessionelles kompetencer i den forebyggende indsats og arbejder systematisk med opfølgning af vore
indsatser"
HELHEDSPERSPEKTIVET:
Aabenraa Kommune vil:

* Vi mener, det er forkert udelukkende at vil fremme et økonomisk helhedsperspektiv i pkt. 4. Derfor
foreslår vi, at man ændrer teksten til følgende: "Fremme et fagprofessionelt og økonomisk
helhedsperspektiv, således at forebyggende og langsigtede indsatser på tværs af forvaltningerne bliver
iværksat ud fra det enkelte barn, unge og families behov samt ud fra et budgetansvarligt princip."
DELTAGELSE OG SAMARBEJDE:

* I de første afsnit fra "Det gode liv "." foreslår vi, at man i stedet skriver:
"Det gode liv for børn, unge og familie er noget vi skaber sammen. Udviklingen og indsatsen på området er
kompleks, derfor er kommunen lydhøre for borgernes meninger og behov. Samarbejdet bygger på et fælles
ansvar for at deltage og bidrage i de respektive sammenhænge, som børn, unge og familier indgår i.
Ligeledes bygger samarbejdet på anerkendelse af den enkelte borgers ressourcer og respekten herom.
Kommunen tager udgangspunkt i at forældrene er rollemodeller for deres børn og unge, ligesom
personalet i bl.a. skole- og dagtilbud"
Det betyder at:
* Punkt 2 forslås ændret til: "Kommunen fastsætter serviceniveauet og formidler det til borgerne."
Den skrevne oprindelige sætning virkede temmelig nedladende.

Høringssvar kan inds
2018

benraa.dk senest den 31. august

Venlig hilsen
Charlotte Junggreen Have
Udviklingsmedarbejder
Børn og Skoles Sekretariat
Tlf.: 73 76 78 58
E-mail: acha aabenraa .d
Aabenraa Kommune
Tinglev Midt 2, 6360 "t nglev
www.aabenraa.dk

Kære Charlotte
Fælleselevrådet er glade og stolte over at vi bliver spurgt og hørt i forhold til
Sundopvækst - Aabenraa Kommunes børne-, familie- og ungepolitik.
Vi Bakker op omkring politikken og har ikke yderligere kommentarer.

På vegne af Aabenraa Fælleselevråd.
Mathias Nielsen Frederiksen
Formand for Aabenraa Fæl/eselevr;jd
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Aabenraa Kommune/ved
Charlotte Junggreen Have
Tinglev Midt 2
6360 Tinglev

sosu@sosu-syd.dk
www.sosu-syd.dk
Dato:

14. august 2018
Kontakt:
Annemette Toft
Dir. tlf.:

40 32 76 63
E-mail:
ato@sosu-syd.dk

Høringssvar fra Social og Sundhedsskolen Svd vedr.:
"Høring over oplægget til en opdateret udgave af Sund Opvækst - Aabenraa Kommunes børne-,
familie- og ungepolitik"

Social og Sundhedsskolen Syd kvitterer hermed for invitationen til at afgive høringssvar.
Social og Sundhedsskolen Syd finder, at der er rigtig mange gode intentioner i politikken, og at disse
har en tæt sammenhæng til gennemførelse af uddannelse, og at uddannelse er helt centralt for mange
andre parametre i børns, unges og familiers liv.
Skolen bidrager gerne i udmøntningen af intentionerne i politikken, fx ifm Aktiv Campus og 'Aktivt kultur
og fritidsliv' også for mellemtrinnet, hvor vi ser det som en mulighed for at udbrede elevernes kendskab
til uddannelsesmulighederne i kommunen.
Skolen ser desuden nogle mulige koblinger til tværgående sundhedspolitik i Aabenraa Kommune, og
skolen indgår også gerne i drøftelser og samarbejde omkring denne, hvis det har interesse.

Social og Sundhedsskolen Syd ser frem til at følge arbejdet med udmøntningen af Aabenraa
Kommunes børne-, familie- og ungepolitik.

Med venlig hilsen

Annemette Toft
HR og Administrationschef

