Udsatterådets høringssvar vedr. analyser på børne- og ungeområdet, maj 2019
Overordnet
Det er anderledes og i nogle tilfælde svært tilgængeligt materiale.
Udsatterådet finder det positivt, at der i analyserne er fokus på nytænkning, forebyggelse, tidlig indsatser
og involvering af borgerne i højere grad end tidligere.
Det er Udsatterådets oplevelse, at baren er sat højere end tidligere og at analyserne peger på klogere, mere
gennemarbejdede og velargumenterede besparelser end hvad der tidligere har været praksis med de
tidligere spareforslag.
Samling af udskolinger:
Udsatterådet gør opmærksom på, at en flytning, der blandt andet medfører nye lærer og
klassekammerater ofte vil være sværeste for de social svage elever.
Analyse til visitation og udvalgsstruktur.
Udsatterådet påpeger, at forslaget om at alle sager skal i gennem PPR hænger dårligt sammen med forslag
om personalereduktionen i samme enhed.
Ang. Skoleværring
Udsatterådet påpeger, at det ikke giver meget mening at bede forældrene om at bede deres skoletrætte
børn om at komme i skole, hvis det var en mulighed var situationen ikke tilstede i første omgang.
Udsatterådet opfordre til at der i højere grad fokuseres på årsagerne til skoleværringen og så bruge
ressourcerne der. Det vil være god forebyggelse, da et barn uden bestået folkeskole er et problem, der vil
koste dyrt i lang tid.
Analyse af skole- og dagbehandling
Udsatterådet er bekymret for at forslaget ikke hænger sammen med forslaget om sammenlægninger af
udskolingen for Hastrupsskolens vedkommende. Udsatterådet finder det usandsynligt at Hastrupskolen
både kan modtage eleverne fra Ellebækskolen og Ellemarken.
Udsatterådet bemærker, at det er vigtigt at at de rette ressourcer er til stede, hvis man flytter børn fra
Ellebækskolen til Hastrupsskolen.
Inklusion og incitamentsstruktur
Udsatterådet er bekymret for om de børn, der skal inkluderes magter opgaven.
Vedr. Elmehuset
Udsatterådet påpeger, at hvis forslaget effektueres vil der ikke være nogen form for aktivering af familier
og hvilke formål har familiehuset Elmehuset så?
Personalereduktion i PPR
Udsatterådet problematiserer, at man igen peger på personalereduktion i PPR. Udsatterådet er bekymret
for at en videresendelse af arbejdsopgaver vil øge stressniveau for personale samt kvaliteten i
opgaveløsningen og udsatterådet er bekymret for at børn vil blive tabt i systemet.

