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LMU i Område Midt har på deres møde drøftet høringsmaterialet ”Børn- og
Ungepolitikken” og ”Den Sammenhængende Børnepolitik” og har følgende
kommentarer:
Vi kan ikke være uenige i politikkens indhold, alle børn og unge skal have et
godt børne- og ungeliv, hvor de får muligheder for trivsel, sundhed, dannelse og læring. Derimod er vi usikre på, om Køge Kommunes rammer og vilkår kan leve op til det. Desuden kan vi stille spørgsmål ved om Køge Kommunes system er gearet til at imødekomme alle børns behov, der sikrer alle
børn et godt miljø.
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Politikkerne har store ambitioner, men det harmonerer ikke med normeringsniveuet i Køge Kommune. Med de nuværende normeringer bliver det
meget svært at efterleve politikkerne, derimod kræver politikkerne investeringer.
Desuden ser vi nogle udfordringer i politikkerne:
- Børn- og Ungepolitikken siger ikke noget om, hvad vi skal gøre mere
eller mindre af eller måske noget helt andet – helt konkret i praksis.
- Der er mange tolkningsudfordringer. Generelt er der behov for en
større forståelse af de forskellige begreber. F.eks. kan man vælge at
skrive lidt om hvordan begreberne skal bruges i praksis.
- Teksten i ”Sådan gør vi” i Målsætningen ”Miljø og bæredygtighed i
hverdagen” giver ikke mening. Bæredygtighed og økologi er ikke det
samme. I øvrigt er der ingen af dagtilbuddene der sorterer affald.
- Under målsætningen ”Trivsel og udvikling”. Der står at det tværfaglige samarbejde er opprioriteret, hvordan er det det? Det ville være
hjælpsomt at skrive det.
- 8 punkter i visionsdelen er for meget til at politikken bliver levedygtig og praksisrettet.
- Vi anbefaler, at de 2 politikker samles til en 1 politik. F.eks. kunne
Den Sammenhængende Børnepolitik være kap. 2 i Børn- og Ungepolitikken.
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