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Høringssvar Børne- og Ungepolitik
Børne – og Ungepolitik
Skolebestyrelsen ved Lind Skole vil gerne tilslutte sig Børne – og
Ungepolitikkens ressourceorienterede familiesyn. I forbindelse med
udmøntningen af Børne – og Ungepolitikken er det relevant at etablere synlige arbejdsgange og strukturer mellem ex. Skole og BOF for
at kvalificere det tværfaglige samarbejde. Vi anbefaler at strukturen i
BOF skal organiseres således at man opererer med såkaldte
”sagsteam”, hvor sagsbehandleren er tovholder i teamet.
På s. 9 omtales inklusion. Det er vigtigt at blive skarpere i retorikken
på flg. områder:
1. Hvilken samarbejdsaftale er der tale om?
2. Hvem har ansvaret for at den nødvendige kompetenceudvikling af ansatte kan realiseres i skoler og dagtilbud.
3. Hvem vil præcisere forældrebestyrelsens ansvar i forhold til
inklusion og hvilke ansvar taler vi om?
Forebyggelsesorganisation SSP og SSD
Det er godt med konkrete tiltag på forebyggelsesområdet og at der
rettes fokus mod den tidlige og forebyggende indsats.
Vi forventer at det bliver godt at have en forebyggelsesvejleder som
ressourceperson i den decentrale organisation, akkurat som vi kender det i dag i forhold til SSP vejlederen.
Vi har pt. et velfungerende SSP samarbejde både decentralt og centralt i Herning Kommune. Skolebestyrelsen ved Lind Skole er bekymrede for om samordningen af SSP og SSD vil medføre et mindre
fokus på vigtige SSP opgaver. Vi opfordrer til at Herning Kommune
vil fastholde et SSP netværk. Dette fordi det kan blive nødvendigt at
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fordele forebyggelsesvejlederens funktioner på to personer, hvoraf
den ene person påtager sig SSP opgaverne. Det er også vigtigt at
personer med SSP vejlederfunktioner inviteres med til møder i de
lokale forebyggelsesgrupper.
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