21.5.2019
Høringssvar fra Familiecenter Køge, udarbejdet af medlemmer af Dansk socialrådgiver forening i
Familiecenter Køge.

Høringssvar til følgende Budget analyser på Børneudvalget

Udbud på Familiecenter Køges område
Medlemmerne gør opmærksom på, at det for den unge på udbuddet af støtte-kontaktperson ordning, er
afgørende for indsatsens effekt, at der skabes det rigtige match mellem den unge og den tilkøbte støttekontaktperson. Medlemmerne gør opmærksom på, at en bærende relation er vigtig for udvikling hos den
unge, og den udvikling kan ses være en begrænsning, når der kun kan gøres brug af et socialpædagogisk
firma med kontaktpersons ordning.
Medlemmerne ønsker en hurtig afklaring på udbud af psykologbehandling, forældrekompetence
undersøgelse mv. som skal tilkøbes, da mange opgaver ikke kan løftes i intern regi, pga. opgavepres hos
familiecenterets behandlingsteam.

Udslusningsboliger/egne værelser til udsatte unge
Medlemmerne er positive over egene tilbud til unge som kan løftes i egen kommune. Medlemmerne
forventer et tættere samarbejde og opfølgning med de unge, når den unge bor i ”egen kommune”.
Der gives stadig udtryk for en vis skeptisk ift. den historik, der har verseret om det omtalte firma ”social
care” gennem lokalaviserne.
Der ses positivt på indholdet af ydelsen:
Grundpakke bestående af:

-7 dage ugentlig
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Høringssvar fra Dansk socialrådgiver forening, på vegne af medlemmerne

Analyse af visitationsudvalgsstruktur

Visitation til specialtilbud sker i dag i skoleområdets visitationsudvalg og i familieområdets
visitationsudvalg. Medlemmerne er positive indstillet på, at der sker en opdeling af visitationen ift. hvornår
familiecenteret skal involveres i en klar skoleproblematik. Medlemmer giver ligeledes et klart udtryk for det
nedskrevne forslag:

-

Én indgang: Alle sager om skolebørn modtages i PPR, således at der på baggrund af en pædagogiskpsykologisk Vurdering (PPV) sker hurtig afklaring af, om barnet har anden udfordring end
skolevægring eller lignende.

-

Underretninger, som sendes til Familieafdelingen sorteres således, at underretninger, der ikke
rummer en klar familieproblematik, overgår til håndtering i skoleområdets visitationsudvalg.

-

Øget fokusering på skolevægring, således at der stilles højere krav til forældre om at sikre, at
børnene kommer i skole. Det gælder såvel almen skole som specialskole.

-

Underretninger, der ikke rummer en klar familieproblematik, overgår til håndtering i skoleområdets
visitationsudvalg.

-

Øget fokusering på skolevægring og håndtering og inddragelse af PPR

