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Høringssvar til Køge Kommunens Børn og Unge-politik og Sammenhængende børnepolitik
For Lærerkreds 44, Køge og Stevns er Køge Kommunes Børn og Unge-politik og den Sammenhængende børnepolitik vigtige, da de to politikker skal bidrage til at sikre et sammenhængende fælleskommunalt skolevæsen med en række fælles visioner og målsætninger for
Køge Kommunens børn og unge - i et ellers meget decentralt skolevæsen.
Som noget nyt kobles de to politikker fremover tættere sammen. Det giver rigtig god mening
og er en idé, vi bakker op om.
Overordnet set er det svært ikke at bakke op om de flotte ord i de to politikker. Vi kan heller
ikke være uenige i Køge Kommunes overordnede målsætning: ”At alle børn og unge i Køge
Kommune har et børne- og ungeliv, hvor de får mulighed for trivsel, sundhed, dannelse, læring og udvikling af livsduelighed”. Det er præcis med dette for øje, at Køge Kommunes lærere, børnehaveklasseledere, tale/hørekonsulenter, skolepsykologer, ungevejledere og skolekonsulenter går på arbejde hver dag.
Der lægges i både Køge Kommunes Børn og Unge-politik og den Sammenhængende børnepolitik et stort ansvar over på de professionelle - altså medarbejderne. Men det er svært at se,
hvordan det sikres, eller hvem der sikrer, at medarbejderne har de rammer i hverdagen, som
giver en reel mulighed for at leve op til dette ansvar.
Det er glædeligt, når vi kan læse visionen om, at ”I Køge Kommune er børn og unge en rigdom, og Køge Kommune ser en investering i deres liv som en investering i fremtiden”. Men
begejstringen forsvinder, når virkeligheden er, at vi flere gange om året skal forholde os til
besparelser på Køge Kommunes børn og unge.
Vi hører desværre alt for ofte om, at der ikke er sammenhæng mellem de mange gode politiske visioner og de rammer, der er til det daglige arbejde med Køge Kommunes børn og unge
ude på skolerne.
”Sammen tager vi ansvar for kommunens børn og unge”. Det arbejde vil vi fortsat bidrage til
- gerne i et tæt samarbejde med de øvrige af folkeskolens interessenter. Køge Kommunes
børn og unge fortjener, at visioner og målsætninger kan ses i hverdagen.
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