Tirsdag den 19. november 2019

LMU- Holmebækskolen - Høringssvar vedr. ”Sammenhængende børnepolitik”
LMU på Holmebækskolen har behandlet det udsendte høringsmateriale vedr. sammenhængende
børnepolitik og har følgende kommentarer:
-

-

Den sammenhængende børnepolitik er visionær og velgennemtænkt og tager udgangspunkt i alle
børns ressourcer.
Det er positivt at nysgerrighed og anerkendelse er udgangspunktet for håndteringen af diverse
udfordringer for det enkelte barn og den enkelte familie, hvor en tidlig indsats er meget vigtig.
Den sammenhængende børnepolitik stiller store krav til kommunens professionelle aktører. Skal en
tidlig indsats lykkes, kræver det en tilstrækkelig normering i daginstitutioner og skoler. Dette kan
optimere brobygningen i overgangsfaserne i børnenes liv, men lige så vigtigt optimeres mulighed
for at sikre den tidligst mulige og i bedste fald mindst indgribende indsats i tilfælde, hvor der
opleves udfordringer hos det enkelte barn og den enkelte familie. Skal den sammenhængende
børnepolitik være en succes, er en forudsætning, at de økonomiske ressourcer på området er
tilstrækkelige og øges i forhold til for nuværende.
En forudsætning for succes er, at de fagprofessionelle på børneområdet har gode
samarbejdsmuligheder. Skal indsatser virke, er der ofte behov for øjeblikkelig handling. Dette
hæmmes i øjeblikket af administrative procedurer og forskellig tilgang til opgavehåndtering på
tværs af forvaltninger.

LMU på Holmebækskolen - Høringssvar vedr. ”Køge Kommunes Børn og Unge-politik”

LMU på Holmebækskolen har behandlet det udsendte høringsmateriale og har følgende kommentarer:
-

-

Høringsmaterialet viser en meget tydelig visionær retning for børn og unge i Køge Kommune. På
mange områder er det muligt at genkende tilgange og refleksioner i arbejdet med kommunens
børn og unge, som i dag er benyttes på Holmebækskolen eller er i færd med at blive udviklet.
Inddragelse af klima og innovation er vigtige nødvendige elementer i udviklingen af fremtidens
borgere.
Alle børn og unge opfattes som værdier, hvor forskellighed er en ressource, når den bringes i spil i
meningsgivende fællesskaber.
De ambitiøse børn og unge-politik skaber høje forventninger til ressourcer. Det være fysiske, som
bygninger og materialer, men i lige så høj grad tilstrækkelige personalenormeringer på hele
området der beskæftiger sig med børn og unge. Dette passer dårligt sammen med de årlige
besparelser, der gennem en årrække har været den reelle virkelighed I Køge Kommune. Skal børn
og unge-politikken være en succes på de meget fine visioner forfølges at en forbedret økonomi på
området. Hvis børn og unge er en værdi, kræver det investering at opnå denne.
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