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Høringssvar Børne- og ungepolitikken og sammenhængende
børnepolitik nov. 2019
LMU i område vest har på møde 13. november behandlet børne- og
ungepolitikken samt den sammenhængende børnepolitik.
Vi giver vores svar samlet på de 2 politikker, da vi mener de skal skrives
sammen.
Der er set fra vores vinkel ingen ide i at have 2 politikker der ligger så
meget op ad hinanden, det kan skabe forvirring i det daglige praktiske
arbejde, så vores hovedbudskab er at de skal sammenskrives til et
dokument.
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For os er det vigtigt at påpege, at børn er børn uanset de forskellige
livsvilkår de er givet, og de skal mødes individuelt og med nysgerrighed på
barnets perspektiver.
Der er mange fine tilkendegivelser i politikken, og vi ser det som vores pligt
igen at påpege, at alle vi fagfolk ønsker at arbejde i højkvalitetsdagtilbud,
hvor vi kan gøre en forskel for børn i udsatte positioner – dette kræver at vi
har en normering der afspejler de krav som vores politikker og strategier
beskriver.
Eksempelvis digitalisering og pædagogisk IT, det gør det svært at følge med
denne udvikling. Investeringer skal foretages løbende, og for indeværende år
har vi sparet 17% på aktivitetsmidlerne, det giver os ingen mulighed for at
erstatte f.eks. IPADs, som ikke har så lang en levetid, når de bruges i
pædagogisk praksis sammen med- og af børn. Ligesom vi langt fra er i mål
med at indkøbe IT så vores medarbejdere kan tilgå dette i løbet af dagen, og
ikke stå i kø til husets computere.
I den sammenhængende børnepolitik står tidlig indsats også nævnt, et
område hvor vi på 0-6 års området meget gerne vil arbejde endnu mere. Det
kræver tid til at indgå i de nødvendige arbejdsfællesskaber. Vi håber at man
politisk vil se på tidlig indsats med investering for øje.
Venlig hilsen
Område vest
Linette Wengel Andersen
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